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ĩ nóc aâtc 

Kì thi Olympic 30 tháng 4 do sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Trung học 

phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã 

diễn ra được 19 kì (1995 - 2013). Kì thi đã nhận được sự tin cậy và hợp 

tác của các trường Trung học phổ thông chuyên ở các tỉnh phía Nam 

cũng như các trường Trung học phổ thông của Thành phô Hổ Chí Minh. 

Nhằm giúp giáo viên có thêm tài liệu tham khảo trong việc bồi 

dưỡng, rèn luyện năng khiếu cho học sinh giỏi và giúp các em học sinh 

có tài liệu tự nâng cao kiến thức, trong những năm qua, Ban Tổ chức kì thi 

đã phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục và Nhà xuất bản Đại học Sư Phạm 

xuất bản bộ sách "Tuyển tập dề thl Olympic 30 tháng 4" hàng năm. 

Bộ sách đã dược sự ủng hộ của các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh. 

Để nâng cao chất lượng của bộ sách, năm học 2014, các giáo viên 

của Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong Thành phố 

Hồ Chí Minh dã tuyển chọn các đề thi chính thức và các đề thi đề nghị 

của các trường tham gia 19 kì thi Olympic vừa qua thành bộ "Tuyển tập 

20 năm để thi Olympic 30 tháng 4". Bộ sách này gồm 15 cuốn liên 

quan đến 8 môn học: Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học, Văn học, Lịch sử, 

Địa lí, Tiếng Anh. 

Giới thiệu bộ sách này, chúng tôi tôn trọng nội dung, kết cấu và đáp 

án hoặc hướng dẫn giải của các trường dề nghị. 

Chúng tôi mong nhận được sự đóng góp của quý thầy cô và các em 

học sinh để bộ sách sẽ hoàn chỉnh hơn, cho lần tái bản sau. 

TM. BAN TỔ CHỨC KÌ THI 

HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HồNG PHONG, TP. Hồ CHÍ MINH 

VÕ ANH DŨNG 
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PHAN I:- 

CÁC ĐÊ THI CHÍNH THỨC 

ĐỀ THI NĂM 1998 

Câu 1: 

Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN). 

a) Trình bày sự thành lập và mục tiêu của Hiệp hội Các nước Đông 

Nam Á (ASEAN). 

b) Cho biết những điểm giống nhau về mặt lịch sử và địa lí của các 

nước thành viên trong khôi. 

c) Nêu những thuận lợi và thách thức đặt ra đối với nước ta khi gia 

nhập ASEAN. 

Câu 2: 

a) Quá trình hiện đại hoá công nghiệp và nông nghiệp của Trung 

Quốc diễn ra như thế nào? Kết quả ra sao? 

b) Việt Nam có thể rút ra bài học gì cho mình sau thành công của 

Trung Quốc? 

Câu 3: 

,rvấn đề Quốc tê hoá toàn cầu và khu vực là một trong những xu hướng 

quan trọng của sự phát triển kinh tế - xã hội thế giới ngày nay”. 

a) Hãy chứng minh nhận định trên. 

b) Phân tích những cơ hội mới của Việt Nam trước ngưỡng cửa của 

những năm 2000. 

Câu 4: 

a) Hãy vẽ biểu đồ cơ cấu lao động theo ngành và tỉ lệ đóng góp của 

các ngành trong GDP của Hoa Kì theo bảng số liệu sau đây: 
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Năm Cơ cấu lao dộng Tỉ lệ đóng góp trong GDP 

1992 Nông nghiệp: 3,0 

Công nghiệp: 24,5 

Dich vu: 72,5 

Nông nghiệp: 2,0 

Công nghiệp: 22,5 

Dich vu: 75,5 
• • / 

b) Rút ra các nhận xét qua biểu đồ trên. 

Câu 5: 

a) Điền vào các điểm chấm trên lược đồ Hoa Kì tên các thành phố. 

b) Dựa vào lược đồ, em hãy trình bày cấu trúc địa hình của Hoa Kì. 

LƯỢC ĐỒ Tự NHIÊN HOA rà 

•»•*♦*»'#»****•*• 

Đồng bằng Cao nguyên Núi 

ĐỀ THI NĂM 1999 

Câu 1: 

Phân tích những yếu tố cơ bản đã giúp Nhật Bản khôi phục nền 

kinh tế từ đống tro tàn đổ nát sau Chiến tranh thế giới thứ II để trở 
thành một siêu cường kinh tế của thế giới. 
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Câu 2: 

“Xu hướng quốc tê hoá nền kinh tế thế giới là động lực đế phát 

triển kinh tế — xã hội của thế giới hiện nay”. 

1' a) Giải thích thế nào là xu hướng quốc tế hoá? 

b) Những biểu hiện của xu hướng này? 

c) Liên hệ thực tê Việt Nam (nêu các ví dụ cụ thể). 

Câu 3: 

Trình bày về sự thay đổi không gian sản xuất của công nghiệp và 

nông nghiệp Hoa Kì. Nguyên nhân của sự thay đối đó. 

Câu 4: 

Dựa vào cơ cấu GNP dưới đây của Hoa Kì và Ấn Độ (Sô liệu năm 

1995), hãy vẽ biểu đồ và rút ra nhận xét. 

Quốc gia GNP 

(tỉ USD) 

Nông 

nghiệp (%) 

Công 

nghiệp (%) 

Dich vu • • 

(%) 

Hoa Kì 6982 2,1 25,6 72,3 

An Đô • 311,5 33,0 27,0 40,0 

Câu 5: LƯỢC Đồ Tự NHIÊN PHÁP 
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a) Qua lược đồ nước Pháp, hãy xác định tên các nước và các vùng 

biến mà Pháp tiếp giáp (theo các kí hiệu số 1, 2, 3, ...). 

b) Hãy ghi tên các con sông (theo kí hiệu I, II, III, ... ). 

c) Hãy trình bày sơ lược cấu trúc địa hình của Pháp (theo kí hiệu 

chữ cái A, B, c, ...). 
đ) Hãy cho biêt ngăn gọn những yêu tô nào là thê mạnh của vùng 

kinh tế dọc thung lũng sông Rôn của Pháp? 

e) Chiều hướng di chuyển của dân cư Pháp từ thành phố ra vùng 

ngoại ô là do những nguyền nhân nào? 

ĐỀ THI NĂM 2000 

Câu 1: 

Quôc tê hoá toàn cầu và khu vực là một trong những xu hướng quan 

trọng nhất của sự phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. 

Em hãy cho biết: 

a) Nguyên nhân và biểu hiện của quốc tế hoá? 

b) Anh hưởng của quốc tế hoá đôl với công cuộc đổi mới và xây 

dựng nền kinh tế ở nước ta? 
t 

c) Việt Nam đã và sẽ làm gì để tham gia vào xu hướng quốc tế hoá 

hiện nay? 

Câu 2: 

a) Sự thành công về kinh tế của các nước công nghiệp mới châu Á 

do những nhân tố nào? 

b) Bài học kinh nghiệm đối với nước ta từ sự thành công này? 

Câu 3: 

a) Liên kết khu vực mang lại những lợi ích kinh tế gì? 

b) Cho ví dụ khối NAFTA. 

Câu 4: 

Dựa vào bảng số liệu sau đây, hãy vẽ biểu đồ thể hiện tì lệ số người có 

việc làm so với lực lượng lao động của mỗi quốc gia và nêu nhận xét. 
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ề 

Lực lượng lao động - số người thất nghiệp năm 1995 

(Đơn vị: triệu người) 

Nước Lực lượng lao động 

_ • •_o * 

số người thất nghiệp 
• 

In-đô-nê-xi-a _ 86,36 6,25 

Ma-lai-xi-a 8,40 0,22 

Mi-an-ma _20,49 2,90 

Phi-lip-pin _ 23,00 6,33 

Thái Lan _33,00 0,42 

Xin-ga-po 1,75 0,05- 

1 Câu 5: 

LƯỢC ĐỒ NHẬT BẢN 



a) Qua lược đồ Nhật Bản, em hãy xác định tên của các trung tâm 

công nghiệp đóng tàu nổi tiêng. 

b) Hãy xác định tên và vị trí của hai thành phố ở Nhật Bản đã bị 

thảm hoạ của bom nguyên tử đầu tiên trên thê giới. 

c) Hãy ghi lại chức năng kinh tế của các thành phố công nghiệp có 

trên lược đồ thuộc đảo Hôn-su. 

ĐỀ THI NĂM 2001 

Câu 1: 

Tại sao người ta cho rằng: “Hiện nay các nước phát triển đã giàu 

lại càng giàu thêm, còn các nước đang phát triển đã nghèo lại càng 

nghèo hơn? 

Câu 2: 

a) Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự thay đổi cơ cấu tổng sản phẩm 

trong nước của Việt Nam thời kì 1985 - 1997. 

(Đơn vị: %) 

Năm 1985 1989 1991 1993 1995 1996 1997 

Nông, lâm, thuỷ sản 40,2 42,1 40,5 29,9 28,4 27,2 26,2 

Công nghiệp và xây dựng 27,3 22,9 23,8 28,9 30,0 30,7 31,2 

Dich vu 
• • 

32,5. 35,0 35,7 41,2 41,6 42,1 42,6 

b) Nhận xét và giải thích sự thay đổi đó. 

Câu 3: 

Trình bày quá trình phát triển kinh tế của Hoa Kì từ năm 1782 

đến nay (nêu đặc điểm, nguyên nhân của từng giai đoạn). Phân tích 

nguyên nhân của giai đoạn từ năm 1990 đến nay. 

Câu 4: 

Nêu tên các đặc khu kinh tế của Trung Quốc. Vai trò của các đặc 

khu kinh tế của Trung Quốc? Có thể rút được kinh nghiệm gì cho nước 

ta từ công cuộc hiện đại hoá của Trung Quốc? 
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ĐỀ THI NĂM 2002 

Câu 1: THựC HÀNH 

a) Thể hiện trên biểu đồ tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của Việt 

Nam thông qua tỉ suất sinh và tỉ suất tử qua các năm: 

(Đơn vị: %c) 

Nảm 1945 1960 1965 1970 1979 1980 1985 1990 1995 1996 

Ti suất sinh 40,0 46,0 37,8 34,6 32,5 31,7 28,4 29,9 23,9 22.8 

Ti suất tử 25,0 12,0 6,7 6,6 6,3 7,0 6,9 8,0 3,9 1,9 

b) Qua biểu đồ, em hãy rút ra nhận xét và giải thích.~ 

Câu 2: 

Dựa vào lược đồ Nhật Bản: 
ế • • 

LƯỢC ĐỒ NHẬT BẢN 

a) Em hãy nêu tên các thành phố từ số 1 đến sô 8. 

b) Hãy nhận xét và giải thích vì sao có sự phân bô đó? 
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I Câu 3: 

Việt Nam trước ngưỡng cửa của thế kỉ XXI, em hãy trình bày: 

a) Bôi cảnh quốc tê và khu vực. 

b) Những thuận lợi, khó khăn của Việt Nam trên đường hội nhập. 

c) Những vấn đề Việt Nam cần lưu ý khi tham gia xu thế toàn cầu 
hoá thương mại. 

Câu 4: 

a) Từ 1949 đên 1978, theo em những nguyên nhân nào đã làm cho 

nền kinh tế Trung Quốc chậm phát triển? 

b) Trung Quốc đã áp dụng những biện pháp gì để tiến hành hiện 

đại hoá ngành công nghiệp và nông nghiệp đất nước. ' 

c) Việt Nam đã rút ra những bài học gì qua chương trình cải cách 
đó của Trung Quôc? 

ĐỀ THI NĂM 2004 

Câu 1: 

a) Ở châu Á, những nước nào thuộc nước công nghiệp mới (NIC)? 

b) Các nước NIC có quá trình phát triển kinh tế giống nhau ở 
những điểm nào? 

c) Sự thành công của các nước NIC do những nhân tố nào? 

d) Việt Nam có thể rút ra những bài học gì từ các nước NIC? 

Câu 2: 

Dựa vào “Tập bản dồ thê giới và các châu lục” cùng các kiến thức 

đã học, em hãy cho biết nền công nghiệp Hoa Kì phát triển dựa trên 

những nguồn lực nào? 

Câu 3: 

Cho báng số liệu về tỉ lệ sinh, tỉ lệ tử của Thái Lan như sau: 

Năm 1970-1975 1980 1980- 1985 1996 

Tỉ lệ sinh (%o) 39, 6 31, 4 28,0 20,0 

Ti lệ tử ị%c) 10,5 ế 8,4 8,0 6,0 
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a) Hãy tính và vẽ biểu đồ tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của Thái Lan. 

b) Dựa trên biểu đồ và kiến thức đã học, trình bày những mặt tiến 
bộ và tồn tại của tình hình xã hội Thái Lan. 

Câu 4: 

a) Hãy trình bày nguồn lực tự nhiên và xã hội ảnh hưởng đến sự 
phát triển ngành du lịch của các nước: Việt Nam, Trung Quốc, Thái 

Lan (mỗi nguồn lực cho một vài ví dụ tiêu biểu). 

b) Năm 2003 — 2004 tình hình khu vực có những diễn biến gì gây ảnh 

hưởng tiêu cực đến sự phát triển ngành du lịch của ba nước nói trên. 

ĐỀ THI NĂM 2007 

Câu 1. 

Dựa vào hình vẽ dưới đây và kiến thức đã học, hãy cho biết: 

CAC NƯƠC PHÀT TRIỂN 

% 

CÁC Nưoc ĐANG PHAT TRiỂN 

100 

j Dân số 
Sàn xuát công nghiệp 

Tiêu thụ nâng lương 

Thải COí (khi nhâ kinh) 

Sử dụng gỗ 
Rác thài gia đinh 

ĩ 
40 

T 
60 

T~ 
80 

~r 
100 

% 

Sự khác biệt giữa các nước phát triển 

và các nước đang phát triển trong sản xuất và tiêu thụ 

a) Một trong những vấn đề xã hội mang tính cấp thiết, cần giải 

quyết của từng nhóm các nước hiện nay là vấn đề gì? Tại sao? 

b) Hướng giải quyết của các vấn đề đó như thế nào? 

Câu 2. 

Hãy phân tích những tiềm năng về tự nhiên và dân cư để phát 

triển kinh tê — xã hội của các nước Đông Nam Á. 

Câu 3. 

Bằng những kiên thức dã học, hãy cho biết: 

a) Vì sao Ấn Độ tiến hành cuộc “Cách mạng Xanh”? 

b) Nội dung, kết quả và những hạn chế của cuộc “Cách mạng Xanh”. 
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Câu 4. (5,0 điểm) 

Dựa vào bảng số liệu về xuất nhập khẩu qua các năm {Ekm vị: tỉ đôla). 

Năm 1986 1990 1995 1998 1999 2006 

Xuất khẩu 30, 94 62, 09 148, 78 183, 75 194, 94 960, 0 

Nhập khẩu 42, 90 53, 34 132, 08 140, 17 165, 72 810, 0 

a) Vẽ biếu đồ thích hợp nhất thế hiện sự chuyển dịch cơ cấu xuất 

nhập khẩu của Trung Quốc từ 1986 — 2006. 

b) Nhận xét về sự chuyển biến cơ cấu về xuất nhập khẩu của Trung 

Quốc qua các năm và nêu các nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi đó? 

ĐỀ THI NĂM 2008 

Câu 1: 

a) Trình bày nguyên nhân và hiện trạng của sự biến đổi khí hậu 

toàn cầu và suy giảm tầng ôzôn? 

b) Tại sao sự biến đổi khí hậu toàn cầu là một trong những vấn đề 
mang tính cấp bách nhất hiện nay? 

c) Giải thích câu nói: “Trong bảo vệ môi trường cần phải tư duy 

toàn cầu, hành động địa phương”. 

Câu 2: 

a) Nêu đặc điểm nổi bật về tự nhiên và xã hội của các nước Tây 
Nam Á? 

b) Nguyên nhân dẫn đến những bất ổn về chính trị - xã hội của 

Tây Nam Á và ảnh hưởng của vấn đề này đến nền kinh tế thê giới? 

Câu 3: 

Dựa vào 2 bảng số liệu sau: 

Bảng 1: Một sô chỉ sô cơ bản của các trung tâm kinh tê hàng đầu 

thế giới. 

Chỉ số EU Hoa Kì Nhật Bản 

Số dân (triệu người - năm 2005) 459,7 296,5 127,7 

GDP (tỉ USD-năm 2004) 12690,5 11667,5 4623,4 

Tỉ trọng xuất khẩu trong GDP 

(% - năm 2004) 

26,5 7,0 12,2 

Tỉ trọng của EU trong xuất khẩu của thế 
giới (% - năm 2004) 

37,7 9,0 6,25 
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Bảng 2: Vai trò của EU trên thế giới (2004) 

(Đơn vị: %) 

Lĩnh vực EU . Thế giới 

Dân số 7,1 100 

Diên tích 
• 2,2 100 

Tiêu thụ năng lượng của thế giới 19,0 • 
• 

100 

Trong viện trợ phát triển thế giới 59 100 

Sản xuất ô tô 26 100 

a) Chứng minh EU là một trung tâm kinh tê hàng đầu thế giới? 

b) Cho biết khả năng hợp tác của Việt Nam với EU? Để khai thác 

hiệu quả thị trường này, Việt Nam cần chú ý những vấn đề gì? 

Câu 4: 

a) Điều kiện tự nhiên của phần lãnh thổ phía tây Hoa Kì và phía 

tây Trung Quốc giống nhau ở những đặc điểm nào? Việc khai thác 

phần lãnh thổ này của hai nước ra sao? 

b) Trình bày biện pháp và kết quả hiện đại hóa nông nghiệp của 

Trung Quốc? * X 

Câu 5: 

Cho bảng sô liệu dưới đây: Giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của Hoa 

Kì giai đoạn 1995-2004 

(Đơn vị: triệu USD) 

Năm 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2004 

Xuất khẩu 584.743 688.697 382.138 702.098 781.125 730.803 818.500 

Nhập khẩu 770.852 899.020 944.353 1.059.435 1.259.297 1.179.177 1.525.700 

a) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu xuất, nhập khẩu của 

Hoa Kì giai đoạn 1995 - 2004. 

b) Tính cán cân xuất, nhập khẩu của Hoa Kì qua các năm. 

c) Nhận xét cơ cấu xuất nhập khẩu của Hoa Kì giai đoạn 1995-2004. 

Giải thích tại sao Hoa Kì là nước luôn nhập siêu nhưng nền kinh tê 

vẫn phát triển mạnh nhất thế giới. 

* Lưu ỷ: Thí sinh không được sử dụng các loại Atlat. 
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ĐỂ THI NĂM 2009 

Câu 1: 

Từ các bảng sô liệu sau: 

Bảng 1: Tỉ trọng và cơ cấu GDP của 2 nhóm nước, năm 2004. 

(Đơn vị: %) 

Nhóm nước Tỉ trọng Cơ cấu GDP 
GDP Khu vực 1 Khu vực II Khu vực III 

Phát triển _85,0 2,0 27,0 . 71,0 
Đang phát triển 15,0 25,0 32,0 43,0 

Bảng 2: Tuổi thọ trung bình và chỉ số HDI của thế giới 

và 2 nhóm nước. 

Thê giới và 2 nhóm nước Tuổi thọ trung bình (tuổi) 

năm 2005 

HDI 

năm 2003 
Thế giới _67_ 0,741 
Nhóm nước phát triển _76_ 0 855 
Nhóm nước đang phát triển _65_ 0,694 

Hãy rút ra nhận xét về sự tương phản một số chỉ tiêu kinh tế - xã 

hội của nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển. 

Câu 2: 

a. Trình bày những biểu hiện của toàn cầu hóa. 

b. Viẹt Nam có những thời cơ và thách thức nào trong xu hướng 
toàn cầu hóã? 

c. Những ngày cuối tháng 3 năm 2009, một sự kiện về tài 

nguyên và môi trường mang tính toàn cầu nào mà Việt Nam đã 
tham gia? 

Câu 3: 
9 

a. Trình bày những đặc điểm chủ yếu của nền nông nghiệp Hoa Kì. 

b. Cơ cấu ngành và cơ cấu lãnh thổ công nghiệp của Hoa Kì có sự 
chuyển dịch như thế nào? 
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a. Phân tích những thuận lợi và khó khăn về mặt tự nhiên của 

miền Đông Trung Quốc đối với sự phát triển kinh tế. 

b. Nêu tên 4 thành phô trực thuộc trung ương và hai đặc khu hành 

chính của Trung Quốc. 

c. Trình bày quá trình công nghiệp hóa của Trung Quốc. 

Câu 5: 

Cho bảng sô liệu: Giá trị GDP phân theo ngành kinh tế của Hoa Kì 

và Trung Quốc, năm 2004 

(Đơn-vị: tỉ USD) 

Nước Nông-lâm-ngư 
nghiệp 

Công nghiệp - 

xây dựng 

Dịch vụ 

Hoa KI 105,0 2.298,5 9.264,0 

Trung Quốc 239,1 839,5 570,7 

a. Vẽ biểu đồ thích hợp so sánh cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế 
của Hoa Kì và Trung Quốc, năm 2004. 

b. Từ biểu đồ đã vẽ, nêu nhận xét và giải thích. 

Lưu ỷ: Học sinh không sử dụng Atlat 

ĐỂ THI NĂM 2010 
ề 

Câu 1. 

Hiện nay vấn đề môi trường đang được cả thế giới quan tâm. 

1. Em hãy trình bày những biểu hiện chung của hiện tượng biến 

đổi khí hậu toàn cầu. Nêu nguyên nhân của các biểu hiện đó. 

2. Trong năm 2009, Liên Hợp Quốc đã tổ chức hội nghị gì lớn liên 

quan đến vấn đề môi trường? Hội nghị đó diễn ra ở đâu? 

3. Nêu những biểu hiện cụ thể của vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu 

ở Việt Nam. 

2. 
1. Theo em, mục đích của Việt Nam khi gia nhập ASEAN là gì? 

2. Từ khi gia nhập ASEAN, Việt_Níưn đã có những đóng góp gì 

-ỉ- TJỉ)!i3ÌỊỊH THVẬn 
P\L / 7' 

sự phát triển của tố chức này? / ĩ! IU 
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3. Em hãy cho biết hành lang kinh tế Đông - Tây của Đông Nam Á 

đi qua bốn nước nào? Nêu ý nghĩa của tuyến hành lang kinh tế này? 

Câu 3. 

1. Em hãy nêu những thách thức mang tính toàn cầu mà hiện nay 

nhân loại đang phải đối mặt. 

2. Em hãy trình bày những thuận lợi và khó khăn của Việt Nam 

trên đường hội nhập quôc tế. 

Câu 4. 

1. Trình bày những hiểu biết của em về mối quan hệ hợp tác giữa Việt 

Nam và EU. 

2. Cho bảng sô liệu sau: 

Một sô* chỉ sô* cơ bản của EU và Hoa Kì 

Chỉ sô" EU Hoa Kì 

Dân sô* (triệu người - năm 2005) 459,7 296,5 

GDP (tỉ USD — năm 2004) 12.690, 5 11.667,5 

Tỉ trọng xuất khẩu trong GDP (% - 

năm 2004) 
26,5 7,0 

Tỉ trọng của EƯ và Hoa Kì trong xuất 

khẩu của thế giới (% - năm 2004) 
37,7 9,0 

Em hãy phân tích bảng sô liệu trên để rút ra kết luận về vị thê của 

EU trên trường quốc tế. 

Câu 5 

Cho bảng số liệu: 

Tình hình ngoại thương của Hoa Kì qua các năm 

(Đơn vị: tỉ USD) 

Năm Tổng kim ngạch 

xuất nhập khẩu 

Cán cân 

xuất nhập khẩu 

1995 1.355,6 - 186,2 

2000 2.041,2 - 477,4 

2001 1.908,3 . - 450,1 
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2002 1.893,9 - 507,1 

2003 2.027,9 - 578,3 

2004 2.324,2 - 687,2 

1. Tính giá trị xuất khẩu và giá trị nhập khẩu của Hoa Kì qua các năm. 

2. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện giá trị xuất khẩu, giá trị nhập 

khẩu và cán cân xuất nhập khẩu của Hoa Kì thời kì 1995 — 2004. 

3. Nhận xét về cơ cấu xuất nhập khẩu của Hoa Kì. 

ĐỂ THI NĂM 2011 

Câu 1 

a) Toàn cầu hoá là gì? Trình bày các biểu hiện chủ yếu của toàn cầu 

hoá kinh tế. 

b) Chứng minh ràng Việt Nam đã nâng cao vị thế của mình trên trường 

quốc tế và khu vực băng các sự kiện trong hai năm 2009 và 2010. 

Câu 2 

Dưới áp lực ngày càng lớn của sự gia tăng dân số và sự tăng trưởng 

hoạt động kinh tế, môi trường toàn cầu ngày càng ô nhiễm và suy 

thoái. Bằng những hiểu biết thực tế hãy: 

a) Nêu 10 thảm họa về môi trường đang đe dọa nhân loại. 

b) Việt Nam gặp những khó khăn gì về kinh tế - xã hội khi giải 

quyết vấn đề môi trường? 

Câu 3 

Liên minh châu Âu (EU) là liên minh khu vực lớn và điển hình 

nhất trên thế giới hiện nay. 

a) Hãy phân tích nội dung và lợi ích của việc thành lập thị trường 

chung châu Âu. 

b) Kể tên 13 nước sử dụng đồng tiền chung ơ-rô. Ý nghĩa của việc 

sử dụng đồng tiền chung ơ-rô (Euro). 

Câu 4 

a) Vì sao Trung Quốc xem hiện đại hóa trong công nghiệp là nhiệm 

vụ hàng đầu? 

b) Trung Quốc đã thực hiện công cuộc hiện đại hóa công nghiệp như 

thế nào? 
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c) Việt Nam rút ra bài học gì từ quá trình hiện đại hóa công nghiệp 

của Trung Quốc? 

Câu 5 
t 

Cho bảng sô liệu sau: 

Giá trị các ngành kỉnh tế trong GDP của Hoa Kì 

giai đoạn 1960 - 2006 

(Đơn vị: tỉ USD) 

Năm Nông nghiệp Công nghiệp Dich vu 
• • 

1960 21,1 178,5 326,8 

1997 156,7 2.115,2 5.562,1 

2004 105,0 2.298,5 9264,0 

2006 112,1 2.553,3 9.789,6 

a) Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu các ngành kinh tế trong 

GDP của Hoa Kì giai đoạn 1960 - 2006. 

b) Qua đó nhận xét và đánh giá vai trò của các ngành kinh tế trong 

cơ cấu GDP của Hoa Kì. 

> 

ĐỀ THI NĂM 2012 

Câu 1: 

a. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại tác động như 
thé nào đên sự phát triển của nền kinh tê thê giới? 

b. Trình bày khái niệm về nền kinh tế tri thức và hướng phát 

triển của nền kinh tế tri thức ở nước ta trong tương lai. 
• 0 

Câu 2: 

a. 'lại sao Tây Nam Á và Trung Á được coi là điếm nóng của thê giới? 

b. Tình hình chính trị thiếu ổn định ở khu vực Tây Nam Á và 

Trung Á ảnh hưởng đến khu vực và thế giới như thế nào? Nêu 

hướng giải quyết. 

Câu 3: 

Nêu và giải thích sự thay đổi không gian sản xuất công nghiệp của 

Hoa Kì. 
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Câu 4: 

a. Phân tích những thuận lợi và khó khăn của điều kiện tự 
nhiên Trung Quốc đốì với sự phát triển kinh tế — xã hội. 

b. Đánh giá thị trường Trung Quốc đối với sự phát triển kinh tế 
Việt Nam. 

Câu 5: 

Cho bảng số liệu: 

GDP và dân số của Trung Quốc giai đoạn 1985 - 2010 

Năm 1985 1995 2004 2010 

GDP (tỉ USD) 239,0 697,6 1.649,3 ' 5.880,0 

Số dân (triệu người) 1.070 1.211 1.299 1.347 

a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tốc độ tăng trưởng GDP, 

GDP/người và số dân của Trung Quốc giai đoạn 1985 — 2010. 

b. Nhận xét và giải thích nguyên nhân của sự tăng trưởng đó. 

ĐỂ THI NĂM 2013 

Câu 1: 

a. Hãy cho biết Mặt Trời lên thiên đỉnh vào ngày nào thì TP. Hồ 

Chí Minh (10°47’) có góc nhập xạ giữa trưa băng 77°45 . 

b. Nhân dân ta có câu ca dao sau: 

Đèm tháng năm, chưa nằm dã sáng 

Ngày tháng mười, chưa cười đã tối. 

Câu ca dao trên đề cập đến hiện tượng địa lí gì và có đúng ở mọi 

nơi trên Trái Đất không? Vì sao? 

Câu 2: 

a. Dựa vào Tập bản đồ thế giới và các châu lục cùng kiến thức đã 

học, hãy giải thích vì sao Việt Nam không có hoang mạc như ở khu 

vực Tây Bắc châu Phi? 

b. Tính nhiệt độ của sườn đón gió và sườn khuất gió của một dãy 

núi ở dùng độ cao 543m, biết rằng ở đỉnh núi cao 3.143m có nhiệt độ 
là 4,5°C. 



c. Chứng minh rằng nhiệt độ không khí trên bề mặt Trái Đất thay 

đổi theo quy luật địa đới. 

Câu 3: 

a. Phân tích các đặc điểm của sản xuất công nghiệp. 

b. Trên thế giới, điện năng được sản xuất từ những nguồn nào? Vì sao 

ở nhóm nước phát triển có sản lượng điện bình quân đầu người cao? 

Câu 4: 

a. Chứng minh rằng các điều kiện kinh tế - xã hội có ý nghĩa quyết 

định đến sự phát triển và phân bố các ngành giao thông vận tải. 

b. Nêu sự khác nhau về ưư điểm và nhược điểm giữa ngành giao 

thông vận tải đường biển và đường hàng không. Vì sao ở nước ta, 

ngành giao thông vận tải đường biển ngày càng có vai trò quan trọng 

đối với sự phát triển kinh tế — xã hội? 

Câu 5: 

Cho bảng số liệu: 

Dân số và số dân thành thị 
I 

của thế giới giai đoạn 1970 - 2010 

(Đơn vị: triệu người) 

Năm 1970 1990 2000 2002 2010 

Dân số thế giới 3.632,0 5.292,0 6.037,0 6.215,0 6.892,0 

Trong đó sô dân thành thị 1.369,3 2.275,5 2.716,6 2.964,5 3.446,0 

a. Tính tỉ lệ dân thành thị của thế giới giai đoạn 1970 — 2010. 

b. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện dân số, số dân thành thị và 

tỉ lệ dân thành thị của thế giới giai đoạn 1970 - 2010. 

c. Nhận xét và giải thích về sự gia tăng dân số, số dân thành thị 

và tỉ lệ dân thành thị của thế giới giai đoạn 1970 - 2010. 
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B. ĐAP AN 

ĐỀ THI NĂM 1998 

Câu 1: 

Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN). 

a) Sự thành lập và mục tiêu của Hiệp hội Các nước là thành 

viên hiện nay: 

* Sự thành lập và mục tiêu: 

— Sự thành lập: 

Sau khi giành được độc lập, đứng trước những yêu cầu phát triển 

kinh tê — xã hội của đất nước, nhiều nước Đông Nam A chủ trương 

thành lập một tổ chức liên minh khu vực, nhằm cùng nhau hợp tác, 

phát triển trên nhiều lĩnh vực. 

Ngày 8 - 8 - 1967, tại Băng Cốc (Thái Lan), các Bộ trưởng Ngoại 

giao của 5 nước: Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin và 

Xin-ga-po đã kí tuyên bố về việc thành lập “HIỆP HỘI CÁC NƯỚC 

ĐÔNG NAM Á” gọi tắt là ASEAN. Đây là một trong những sự kiện có 

ý nghĩa nhất trong lịch sử Đông Nam A. Năm 1984, Bru-nây trở 

thành thành viên thứ 6, tiêp đên năm 1995 Việt Nam gia nhập 

ASEAN, năm 1997 là Mi-an-ma và Lào. Năm sau, 1999,-Cam-pu-chia 

được kết nạp và trở thành thành viên thứ 10 của tổ chức này. 

— Các mục tiêu chính của ASEAN: 
I 

+ Trong 25 năm đầu, Hiệp hội được tố chức như là một khối hợp 

tác về quân sự. Tiếp theo sau, mục tiêu chính của Hiệp hội là: 

+ Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, vãn hoá, giáo dục và tiến bộ xã 

hội của các nước thành viên. 

+ Xây dựng Đông Nam Á thành một khu vực hoà bình, ổn định, 

ngày càng hợp tác toàn diện hơn, có nền kinh tê, văn hoá phát triên. 

+ Giải quyết những khác biệt trong nội bộ liên quan đến mối quan hệ 

giữa ASEAN với các nước, khối nước hoặc các tỏ chức quốc tê khác. 

» 
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* Các nước thành viên hiện nay (xếp theo thứ tự a, b, c, năm 2004). 

STT Tên nước Thủ đô 
Dân số 

(triệu người) 

1 Bru-nây Ban-đa Xê-ri Bê-ga-oan 0,4 

2 Cam-pu-chia Phnôm Pênh 13,1 

3 In-đô-nê-xi-a Gia-cac-ta 218,7 

4 Lào Viêng Chăn 5,8 

5 Ma-lai-xi-a Cua-la Lăm-pơ 25,6 

6 Mi-an-ma Y-an-gun 50,1 

7 Phi-lip-pin Ma-ni-la 83,7 

8 Xin-ga-po Xin-ga-po 4,2 

9 Thái Lan Băng Cốc 63,8 

10 Viêt Nam • Hà Nôi • 82,0 

h) Những điểm giống nhau về mặt lịch sử và địa lí của các 

nước trong khối: 

+ Lịch sử: Đều là những nước bị thực dân phương Tây thống trị, 

giành được độc lập từ sau Chiến tranh thế giới thứ II. Trước đây, khu 

vực này là nơi cung cấp nguyên vật liệu và sức lao động cho các nước 

tư bản phương Tây. 

+ Địa lí: Hầu hết các nước đều giáp biển, khí hậu nhiệt đới ẩm gió 

mùa, đât trồng và nhiều nông sản giông nhau. 

c) Nhung thuận lợi và những vấn đề đặt ra dối với nước ta 

khi gia nhập ASEAN: 

+ Phải nhanh chóng hiện đại hoá sản xuất, tăng cường công nghệ 

mới đê nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành nhầm tăng cường 

khá năng cạnh tranh của hàng hoá nước ta trên thị trường thế giới và 

xâm nhập có kết quả vào thị trường khu vực. 

+ Đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học - kĩ thuật, đội ngũ quản lí có đầy 

đu trình độ đê thực hiện các hoạt động của Hiệp hội mở rộng và nâng cao 

dào tạo dạy nghề đê có nguồn lao động đáp ứng nhu cầu mới 
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Câu 2: 

a) Quá trình hiện đại hoả công nghiệp và nông nghiệp của 

Trung Quốc: 

Năm 1978, Trung Quốc bắt đầu thực hiện đường lôi đổi mới kinh tế 
với 4 nhiệm vụ hiện đại hoá trong: Công nghiệp, nông nghiệp, khoa 

học — kĩ thuật, an ninh quốc phòng. 

* Hiện đại hóa trong công nghiệp (CN) là nhiệm vụ quan trọng 

hàng dầu: 

- Biện pháp: 

+ Tăng cường vôn đầu tư, dùng 80% vốn vay để phát triển các 

ngành công nghiệp mũi nhọn và xây dựng cơ sở hạ tầng. * 

+ Hiện đại hoá máy móc, thiết bị công nghiệp để sản xuất nhiều 

mặt hàng phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. 

+ Mở cửa, tăng cường giao lưu quôc tế, tận dụng các điều kiện trong 

quan hệ quốc tê: Các nước phát triển đang khủng hoảng thừa; Trung 

Quôc đã mở cửa đê thu hút vốn, kĩ thuật, học tập kinh nghiệm quản lí 

kinh tế, trao đổi hàng hoá, thông tin với các nước. 

+ vẫn chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng các mặt hàng 

truyền thống. 

+ Thực hiện cơ chê thị trường, tiến hành tư nhân hoá một sô xí 

nghiệp, ... Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, cán bộ khoa học - 

kĩ thuật, công nhân lành nghề. 

+ Tận dụng nguồn tài nguyên sẵn có, nguồn lao động giá rẻ -> giải 

quyết việc làm, nâng cao đời sống. 

- Kết quả: 

+ Năm 1998, giá trị sản lượng công nghiệp chiếm 70% giá trị hàng 

xuất khẩu Trung Quốc. 

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân trong công nghiệp đạt 10 - 12% 

hàng năm. 

+ Riêng năm 1999, công nghiệp đạt 10,2%, trong đó công nghiệp 

nặng tăng trưởng nhanh hơn công nghiệp nhẹ. 

- Ca cấu công nghiệp có sự chuyển biến. 

+ Năm 1987 - 1988 Trung Quốc đẩy mạnh công nghiệp truyền 

thống: luyện kim, khai khoáng, dệt. 
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+ Năm 1988 — 1998: Trung Quốc chú trọng phát triển các ngành 

công nghiệp hiện đại: cơ khí chính xác, điện tử, hàng không vũ trụ, du 

lịch, ... ngày càng phát triển. 

— Phân bố sản xuất công nghiệp có nhiều chuyển biến 

+ Trước năm 1988: 

• Phân bố ở Đông Bắc (Cáp Nhĩ Tân, Phụ Thuận,...) 

• Phân bô ở Hoa Bắc (Bắc Kinh, Thiên Tân.,...). 

• Phân bố ở Hoa Trung (Thượng Hải,...). 

+ Sau năm 1988: 

• Vùng công nghiệp Hoa Trung được hiện đại hóa và mở rộng. 

(Vũ Hán, Nam Kinh), 

• Phát triển mạnh ở Hoa Nam (Quảng Châu). 

• Chú trọng phát triển thêm ở miền Tây Lan Châu, U-rum-si). 

— Thành tựu nổi bật trong lĩnh vực CN: 

+ Hàng không vũ trụ: Trung Quốc đã nắm được kĩ thuật 1 tên lửa 

chở nhiều vệ tinh. 

+ Trung Quôc trở thành đối thủ cạnh tranh mạnh với các nước phát 

triển trên thị trường) phóng vệ tinh thương mại. 

+ Trung Quốc đã phóng thành công các tàu vũ trụ Thần Châu, đưa 

con người vào vũ trụ. Trung Quốc đã trở thành nước thứ 3 trên thế 
giới trong lĩnh vực này. 

* Hiện đại hoá nông nghiệp là nhiệm vụ cấp thiết. 

— Biện pháp: 

+ Khuyến khích phát triển sản xuất và đưa khoa học - kĩ thuật vào 

nông nghiệp. 

+ Đâu tiên là khoán sản xuất cho các hộ nông dân, trao quyền cho 

họ tự quyêt định loại cây trồng, vật nuôi mà họ có khả năng sản xuất 

tốt nhất. • v 

+ Nhà nước giảm thuế nông nghiệp, tăng giá nông sản hàng hoá. 

+ Tổ chức dịch vụ vận chuyển và thương mại hoá nông phẩm. 

+ Kích thích phát triển công nghiệp địa phương để giải quyết lao 

động dư thừa ở nông thôn và tạo ra nhiều hàng hóa. 

+ Rât chú trọng đưa khoa học — kĩ thuật vào nông nghiệp như giống 

mới, thuỷ lợi hoá, cơ giới hoá nông nghiệp, ... 
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- Kết quả 
+ Sản lượng lương thực tăng nhanh: Năm 1987, là 340 triệu tấn, 

năm 1995 tăng lên đến 465 triệu tấn. 

- GDP bình quản đầu người của Trung Quốc: 

+ Theo xu hướng tăng nhanh, từ 530USD năm 1994 lên 1.094USD 
năm 2003. 

b) Việt Nam có thể rút ra bài học: 

- Biện pháp: 

+ Khoán sản xuất ở nông thôn: Lấy kinh tế hộ gia đình là hình 
thức chủ yếu. 

+ Giảm thuế nông nghiệp, nâng giá thu mua nông sản, thương mại 
hoá sản phẩm nông nghiệp bằng cách lưư thông sản phẩm nông 
nghiệp (cho tư bản nước ngoài tham gia vào việc mua bán và vận 
chuyển sản phẩm nông nghiệp,...) 

+ Áp dụng thành tựu khoa học — kĩ thuật vào sản xuất nông 
nghiệp: lai tạo giông mới, cơ giới hoá, hoá học hoá, thủy lợi hoá, ... 
trong nông nghiệp. Ưu đãi và khuyên khích phát triển các xí nghiệp 
chế biến nông sản hiện đại của các doanh nghiệp trong nước cũng như 
liên doanh với nước ngoài 

+ Đổi mới, mơ cửa, giao lưu kinh tế, thu hút vốn đầu tư hước ngoài, 
thực hiện cơ chê thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

- Trong công nghiệp: giá trị sản lượng công nghiệp tăng liên tục, 
năm 1998 đạt 10,3%, 1999 đạt 7,7%. Giá trị sản xuất công nghiệp 
theo giá thực tê năm 2000 là 336,1 nghìn tỉ đồng, năm 2003 là 
620 nghìn tỉ đồng. Kinh tê Việt Nam tăng trưởng liên tục: năm 1995 
đạt 9,5%, năm 2000 đạt 6,79%, năm 2003 đạt 7,34% (trong bối cảnh 
kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn). 

- Trong nông nghiệp: Việt Nam đã thực hiện được cải cách trong 
nông nghiệp: . ■ ‘ » 

+ Khoán 10 ra đời ở miền Bắc rồi cả nước, người dân lao động tích 
cực tăng năng suất, sản lượng lương thực tăng nhanh. 

+ Hỗ trợ nông dân: giảm thuế nông nghiệp, tăng giá nông phẩm, 
phát triển các dịch vụ nông nghiệp. 

+ Phố biến khoa học — kĩ thuật để giúp bà con nông dân sản xuất giỏi. 

+ Tiến hành điện khí hoá, cơ giới hoá, hoá học hoá, thuỷ lợi hoá 
nông nghiệp và nông thôn. 
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+ Lai tạo nhiều giông lúa mới, cây trồng, vật nuôi cho năng suất 
cao, chất lượng tốt. 

+ Thâm canh tăng vụ, cơ cấu mùa vụ hợp lí. 

— Kết quả: 

+ Nông nghiệp có nhiều biến chuyển trong cơ cấu cây trồng và vật 

nuôi, chăn nuôi từ vị trí thứ yếu sau ngành trồng trọt đã từng bước đi 
lên trở thành ngành chính. 

+ Từng bước hình thành những vùng chuyên canh cây lúa. Cây công 

nghiệp hình thành những vùng sản xuất nông nghiệp hàng hoá. 

+ Giá trị sản lượng tăng liên tục: Năm 1998 là 3,5%, năm 1999 là 
5,2%, năm 2003 là 3,6%. 

+ Sản lượng lương thực Việt Nam tăng liên tục, thời kì 1985 - 1990 

khoảng 18 - 19 triệu tấn. Năm 1999 đạt 34,2 triệu tấn, năm 2004 đạt 

39,3 triệu tấn, đã xuất khẩu gạo nhiều năm liền đạt trên dưới 4 triệu 

tấn, xếp hạng 2 thế giới về xuất khẩu gạo, đã đảm bảo được an ninh 

lương thực và có dư để xuất khẩu.. 

+ Bình quân lương thực đầu người không ngừng tăng: Từ 304kg/người 

năm 1985 lên 448kg/người năm 1999 và 479kg/người năm 2004. 

Câu 3: , 

a) Chứng minh: 

— Xu hướng quốc tế hoá thể hiện ở các điểm: 

1. Quan hệ kinh tế quốc tế: 

— Phân công lao động ngày một sâu rộng. 

- Thương mại quốc tế tăng lên nhanh chóng. 

— Các công ti đa quôc gia mở rộng phạm vi hoạt động. 

- Các ngân hàng lớn chi phối nền kinh tế thế giới 

2. Liên kết kinh doanh theo khu vưc: 
I 

- Nhu cầu mở rộng các mối quan hệ kinh tế thế giới tạo điều 

kiện cho hình thành các khu vực kinh tế. Nêu một số khối kinh tế 
tiêu biểu (đúng tên gọi, đúng khu vực): EU, NAFTA, APEC, 
ASEAN, ... 

Ệr 

3. Phôi hợp toàn cầu để giầi quyết những vấn để kinh tế - xã hội: 

— Vấn đề chiến tranh — hoà bình. 

— Vấn đề môi trường sinh thái 

— Vấn đề thương mại quốc tế. 
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— Vấn đề dân cư - đô thị hoá. 

— Vấn đề dân số tăng nhanh — giải quyết vấn đề lương thực, y tế,... 

b) Cơ hội: 
% 

— Việt Nam nằm trong khu vực đang diễn ra những hoạt động kinh 

tế sôi động nhất thế giới. 

— Việc bình thường hoá và đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa Việt 

Nam và thế giới, giữa Việt Nam và các nước trong khu vực. 

— Các nước đang chuyển từ chỗ đối đầu sang đối thoại, tạo cơ hội 

cho Việt Nam gia nhập ASEAN thực hiện chuyển giao công nghệ, kĩ 

thuật, thu hút vốn đầu tư của tư bản nước ngoài, có diều kiện học hỏi, 

trao đổi kinh nghiệm quản lí, tay nghề chuyên môn, ... 

Câu 4: 

* Vẽ 2 biểu đồ hình tròn, có các quạt tròn thể hiện tỉ lệ %. (Vẽ 

đúng, đầy đủ, cân đối, đẹp: mỗi biểu đồ 1 điểm.) 

— Biểu đồ cơ cấu lao động theo ngành của Hoa Kì. 

— Biểu đồ tỉ lệ đóng góp của các ngành trong GDP của Hoa Kì 

(Hoặc: Biểu đồ cơ cấu GDP của Hoa Kì). 

* Nhận xét biểu đồ: 

Tỉ lệ lao động và tỉ lệ đóng góp vào GDP của Hoa Kì thể hiện rất 

rõ cơ cấu GDP của một nước phát triển: 

+ Nông nghiệp chiếm tỉ lệ nhỏ nhất (3% lao động, đóng góp 2% 

GDP). Chứng tổ nông nghiệp tiên tiến, đã cơ giới hoá và hiện đại hoá 

nên cần rất ít lao động. 

+ Công nghiệp giảm dần tỉ lệ trong cơ cấu, chỉ còn hơn 20% (lao 

động chiếm 24,5%, đóng góp vào GDP 22,5%). 

+ Dịch vụ phát triển và chiếm tỉ lệ lớn nhất (lao động chiêm 

72,5%, đóng góp vào GDP 75,5%). 

+ Suy ra, thu nhập bình quân GDP đầu người trong các ngành cũng 
0 

chênh nhau đáng kể. Thu nhập đầu người cao nhất là ngành dịch vụ 

(75,5%: 72,5% = 1,041 mức trung bình cả nước), tiếp đến là ngành 

công nghiệp (22,5%: 24,5% = 0,918 mức trung bình), sau cùng là lao 

động nông nghiệp (2%: 3% = 0,666 mức trung bình). 
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Câu 5: 

a) Điền tên các thành phố theo các điểm, có số từ 7 8. 
1) Niu I-oóc. 

3) Niu Oóc-len. 

5) Xan Phran-xi-xcô. 

7) Si-ca-gô. 

b) Cấu trúc địa hình Hoa 

2) Oa-sinh-tơn. 

4) Lôt An-giơ-let. 

6) Xit-tơn. 

8) Mai-a-mi. 

có 3 miền lớn: 

— Miền Tây Hoa Kì là miền núi cao và cao nguyên đồ sộ: Có hệ 
thông núi trẻ Cooc-đi-e chạy dọc theo chiều kinh tuyến bao bọc các cao 

nguyên bồn địa rộng lớn. Dãy Nê-va-đa chạy dọc theo Thái Bình 

Dương, có đỉnh cao tới 4.418m. Đối diện là dãy Thạch Sơn không kém 

phần đồ sộ nằm sâu trong nội địa, có những đĩnh cao tới 4.400m. 

Khoảng giữa hai dãy núi Nê-va-đa và Thạch Sơn là cao nguyên bồn 

địa Lớn, cao nguyên bồn địa Cô-lô-ra-đô rộng lớn và khô hạn. 

— Miền Trung Hoa Kì (dọc theo chiều kinh tuyến) là đồng bằng 

Trung Tâm rộng lớn bao la, có độ nghiêng thấp dần từ bắc xuông nam 

(dựa vào thượng lưu và hạ lưu hệ thống sông Mi-xi-xi-pi để khẳng 

định độ nghiêng). 

— Miền Đông Hoa Kì là miền núi già A-pa-lat cao trung bình đến 

thấp, có đỉnh cao nhất ở khu vực phía nam là 2.037m. Ngoài ra còn có 

vùng đồng bàng duyên hải Đại Tây Dương kéo dài từ Oa-sinh-tơn đến 

vịnh Mê-hi-cô. 

=> Từ cấu trúc trên, ta thấy địa hình Hoa Kì như một lòng máng 

khống lồ, trũng ở giữa và nghiêng theo hướng từ bắc xuống nam. 

ĐẼ THI NĂM 1999 

Câu 1: 

* Các yếu tố cơ bản: 

— Yếu tô" con người — nguồn lao động: 

+ Người lao động Nhật Bản năng động, cần cù, sáng tạo, có truyền 

thông làm việc với kỉ luật nghiêm và năng suất, hiệu quả cao. Đó 

chính là một trong những động lực quan trọng làm nên “thần kì Nhật 

Bản” trong thập niên 60, 70 sau Chiến tranh thế giới thứ II. 

+ Giáo dục được đặc biệt chú trọng và quan tâm của toàn xã hội, đó 

chính là cơ sở đào tạo nguồn lao động có chất lượng cao. 
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+ Học sinh Nhật Bản rất hiếu học, cầu tiến và có tính sáng tạo. Ai 

cũng ra sức học tập, vì học vấn sẽ quyết định vị trí việc làm và tương 

lai của họ sau này.. 

+ Những người có trình độ học vấn chuyên môn cao thường nắm giữ 

vai trò quan trọng trong các ngành kinh tế. Họ rất linh hoạt, nhạy 

cảm, biêt vạch ra chiên lược phát triển thích hợp trước những biến 

động của thị trường thế giới. 

- Chính sách phù hợp cho từng thời kì: 

+ Từ năm 1970, kinh tê thê giới có nhiều biến động do hai cuộc 

khủng hoảng dầu mỏ 1970 - 1973 và 1980 - 1983 đã làm cho giá dầu 

mỏ tăng lên 17 lần. Nhật Bản đã điều chỉnh lại nền kinh* tê như xoá 

bỏ những cơ sở sản xuất kém hiệu quả, hợp lí hoá những cơ sở sản 

xuất nhỏ và vừa, khuyến khích phát triển các xí nghiệp ít tốh nhiên 

liệu, năng lượng, cũng như các ngành công nghiệp “trí tuệ” — công 

nghệ cao, ... Do đó, Nhật Bản đã thoát khỏi khủng hoảng và duy trì 

được sự tăng trưởng kinh tế. 

+ Từ 1990 đến nay, với sự cạnh tranh gay gắt cua Hoa Kì, các nước 

NIC, khôi EU (Liên minh châu Âu), Nhật Bản luôn tìm cho mình 

những đôi sách thích hợp để cân bằng và phát triển. 

- Đẩy mạnh và liên tục đổi mới kĩ thuật, công nghệ. Tiếp cận thị 
trường và xâm nhập thị trường có hiệu quả: 

+ Tạo ra sản phẩm hàng hoá được ưa chuộng vì ưu thê về mẫu mã, 

giá thành, chât lượng và phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. 

+ Mở rộng và xuất khẩu hàng hoá ra thị trường thế giới. 

+ Đầu tư ra nước ngoài, xây dựng nhà máy, xí nghiệp sản xuất 

hàng hoá ngay tại các thị trường tiêu thụ kể cả trên lãnh thố Hoa Kì. 

-Tạo nguồn vốn và sử dụng vốn đạt mức tôi ưu: 

+ Sử dụng nguồn vôn của Hoa Kì sau chiến tranh để khôi phục 

kinh tế một cách có hiệu quả. 

+ Huy động vôn rộng khắp trong nhân dân từ tiền gửi tiết kiệm, 

góp phần đưa tải đầu tư hằng năm đạt đến 1/3 giá trị tổng sản phẩm 

quốc dân. 

+ Đầu tư nghiên cứu, sáng chê và mua bằng phát minh. 

+ Đầu tư lớn ra nước ngoài để thu lợi nhuận cao. 
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Câu 2: 

a) Giải thích xu hướng quốc tế hoá nền kinh tế thế giới: 

- Xu hướng quốc tế hoá nền kinh tế thế giới là chiều hướng ngày 

càng có nhiều mối liên hệ kinh tế song phương, đa phương xuyên quốc 

gia, xuyên khu vực, xuyên chầu lục mang tính quốc tế, tạo ra động lực • 

thuc đay sự phát triên kinh tê — xã hội của các nước và các khu vực. 

- Nền sản xuất của thê giới đang chuyển sang giai đoạn phát triển 

theo chiều sâu, ngày càng xuất hiện nhiều công nghệ mới, nhiều ngành 

nghề mới, dẫn đến sự thay đổi lớn trong cơ cấu kinh tế, nhất là ở các 

nước phát triển. Do vậy, sự hợp tác quốc tế trong nhiều lĩnh vực kinh tế 
ngày càng đựợc mở rộng và nâng cao cả về số lượng và chất lượng. 

- Đòi hỏi có một tổ chức quốc tế điều hành “cầm cân nẩy mực”, đó 

chính là Tổ chức thương mại thế giới (WTO). 

- Thời đại ngày nay, sự phát triển kinh tế của các quốc gia trên 

thê giới đều có mối quan hệ ràng buộc ở các mức độ khác nhau, không 

mọt quôc gia nào phát triên mà không có sự giao lưu kinh tế. Xu 

hướng quốc tế hoá nền kinh tế thế giới như phát triển thương mại 

toàn cầu, chuyển giao công nghệ, đầu tư ra nước ngoài ... đang trở 
thành xu hướng chung của thời đại 

- Sự phân công lao động quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng, nhất là 

vai trò của các công ti đa quốc gia ngày càng bao trùm toàn thế giới. 

- Nhiều vấn đề kinh tế - xã hội đã trở thành vấn đề toàn cầu cùng 
chung sức giải quyết. 

- Xu hướng ngày càng có nhiều quốc gia được gia nhập Tổ chức 
thương mại thế giới (WTO). 

=> Tổng hợp những ý trên, đó chính là xu hướng quốc tế hoá nền 

kinh tế thế giới đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ trên phạm vi toàn 
cầu như là một tất yếu. 

b) Những biểu hiện của xu thế quốc tế hoá: 

* Thể hiện trong quan hệ kinh tế quốc tế: 

- Phân công lao động quôc tê ngày càng sâu rộng. 

- Thương mại quốc tế tăng lên nhanh chóng và rộng khắp. 

- Tô' chức thương mại thế giới (WTO) ngày càng mở rộng và kết 
nạp thêm nhiều thành viên mới. 

- Các công ti đa quốc gia ngày càng mở rộng phạm vi hoạt động. 

- Các tập đoàn tài chính, ngân hàng lớn chi phối nền kinh tế thế giới. 
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* Thể hiện trong quan hệ kinh tế khu vực: 

- Sự hình thành và phát triển nhiều tổ chức kinh tê khu vực như: 
ASEAN, EU, NAFTA, AJPEC, ... 

* Thể hiện trong việc phối hợp giải quyết các vấn đề toàn cầu: 

- Vấn đề chiến tranh và hoà bình. 

- Vấn đề môi trường sinh thái 

- Vấn đề toàn cầu hóa. 

- Vấn đề an ninh lương thực. » 

- Vấn đề bùng nồ dân số. 

- Vấn đề chống đói, nghèo. 

- Vấn đề chống dịch bệnh. 

c) Liên hệ thực tế Việt Nam. 

- Việt Nam mở cửa, đổi mới kinh tế, quan hệ giao lưu rộng rãi với hầu 

hết các nước trên thế giới, Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước. 

- Ngày càng có nhiều tổ chức, cá nhân và các công ti đa quốc gia 

nước ngoài đầu tư vào Việt Nam trên phạm vi cả nước. Thí dụ như 
khu chế xuất Tân Thuận, khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh, công 

viên phần mềm Quang Trung, ... 

- Tổng giá trị hàng hoá xuất nhập khẩu tăng nhanh, năm 1990 là 

5,1 tỉ USD, năm 2000 là 30,1 tỉ USD và năm 2003 là 45,4 tỉ USD. 

- Tham gia vào nhiều tổ chức quốc tế như ASEAN, APEC, ASEM, ... 

- Phối hợp giải quyết nhiều vấn đề khu vực và toàn cầu. 

- Uy tín và vị thế của Việt Nam ngày càng tăng cao trên trường 

quốc tế. 

- Dự kiến gia nhập WTO vào cuối năm 2005. 

Câu 3: 

* Sự thay đổi không gian sản xuất của công nghiệp và nông 

nghiệp Hoa Kì: 

- Công nghiệp: 

+ Vùng công nghiệp Đông Bắc — nổi tiếng là vùng công nghiệp 

truyền thống đã bị giảm sút liên tục, nhưng giá lao động lại cao. Vì 

vậy, dẫn đến sự thay đổi cơ cấu sản xuất và không gian phân bố. 

+ Các khu vực Đông Nam và Tây, Tây Nam là nơi có nhiều điều 

kiện thuận lợi để thu hút nguồn nhân lực và vô'n đầu tư lớn, chi phí 

lại rẻ hơn nên đã hình thành vành đai công nghiệp mới, đó là “Vành 

đai Mặt Trời” với sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp 
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mũi nhọn, hiện đại như công nghiệp điện tử, vật liệu mới, công nghệ 
thông tin, vũ trụ, ... 

- Nông nghiệp: 

+ Không gian sản xuất nông nghiệp được mở rộng về phía Tây từ 
kinh tuyên 100° đên sát chân dãy Thạch Sơn., 

+ Tổ chức không gian sản xuất nông nghiệp thay đổi theo hướng: 

các vành đai sản xuất chuyên môn hoá cũ theo lối độc canh được thay 

thế bằng hệ thống chuyên canh năng động; tiêu biểu như vành đai lúa 

mì được trồng xen canh thêm ngô, củ cải đường, kết hợp chăn nuôi bò 

để phát huy hêt thê mạnh của các sản phẩm bổ trợ cho nhau. 

* Nguyên nhăn: 

- Công nghiệp: 

+ Do tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đã tạo ra 

sự thay đổi mạnh mẽ trong cơ cấu công nghiệp. Các ngành công 

nghiệp mới hiện đại có hàm lượng kĩ thuật cao, tiêu tốn ít năng lượng 

và nguyên liệu, thay thê dần các ngành công nghiệp truyền thông. 

+ Từ thập niên 70 đên nay, do sự trỗi dậy và cạnh tranh quyết liệt 

từ nhiều nước khác nên buộc Hoa Kì phải đổi mới, thay đổi cơ cấu, sắp 

xêp và bò trí lại sản xuất, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp 

mới, hiện đại, có ưư thế về kĩ thuật - công nghệ và thị trường tiêu thụ. 

+ Sự xuống cấp của vùng công nghiệp Đông Bắc về mọi phương 

diện như bị lạc hậu về kĩ thuật, gây ô nhiễm môi trường, hiệu quả 
kinh tế thấp, ... là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi. 

- Nông nghiệp: 

+ Do hệ thông thuỷ lợi phát triển và được tổ chức tốt. 

+ Sự hỗ trợ đắc lực của khoa học, công nghệ sinh học. 

+ Nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng đất, tạo ra hiệu quả kinh tế 
cao, thích ứng với sự biên động của thị trường. 

Câu 4: 

* Vẽ 2 biếu đồ bán nguyệt ghép với nhau (hoặc vẽ 2 biểu đồ hình 

tròn) có kích thước tương ứng với GNP của mỗi nước. 

- Xác định bán kính: Dựa vào GNP: 

+ Chọn RẮn Độ = 1. -> tính được RHoa Kì = 4,73. 

- Tính góc của các rẻ quạt theo biểu đồ nửa hình tròn ghép: 

+ Ân Độ: Nông nghiệp 33% 
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=> ứng với (33 X 3,6°): 2 = 59,4° 

Công nghiệp 27% => (27 X 3,6°): 2 = 48,6° 

Dịch vụ 40% => (4° X 3,6°): 2 = 72° 

+ Hoa Kì: Nông nghiệp 2,1% => (2,1 X 3,6°): 2 = 3,78° 

Công nghiệp 25,6% => (25,6 X 3,6°): 2 = 46,08° 

Dịch vụ 72,3% => (72,3 X 3,6°): 2 = 130,14°. 

Vẽ biểu đồ: Cơ cẩu kinh tế GNP của An Độ và Hoa Kì (năm 1995). 

ẤN ĐỘ 

I 

* 

Nông, lâm thủy sản 

Công nghiệp, xây dựng 

Dịch vụ 

* Nhận xét: 

- GNP của Hoa Kì lớn gấp 22,4 lần so với Ấn Độ. 

- Dân số Ân Độ gấp khoảng 3,6 lần dân số Hoa Kì. Suy ra GNP 

bình quân đầu người của Hoa Kì gấp khoảng 80 lần so với Ấn Độ (22,4 

lần X 3,6 = 80,84 lần). 

- Tỉ trọng đóng góp vào GNP của ngành dịch vụ là lớn nhất, chứng 

tỏ vai trò quan trọng của ngành dịch vụ. 

- Cơ cấu GNP của Hoa Kì là cơ cấu kinh tế của một nước phát 

triển, vì có GNP rất lớn (6982 tỉ USD), trong đó: 

+ Tí trọng dịch vụ chiếm hơn 2/3 (cụ thể: 72,3%); 

+ Tỉ trọng công nghiệp dưới 1/3 (cụ thể: 25,6%); 

+ Tỉ trọng công nghiệm còn không đáng kể (cụ thể: 2,1%). 

- Cơ cấu GNP của Ân Độ là cơ cấu kinh tê của một nước đang phát 

triển, vì GNP 311,5 tỉ USD là con số rất nhỏ so với sô" dân hơn 930 

triệu của An Độ lúc đó. 
• • 
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a) Nước Pháp tiếp giáp với các nước và khu vực theo thứ tự 
trong lược đồ tự 1 đến 9: 

1. Bỉ 2. Luc-xem-bua 3. CHLB Đức 

4. Thụy Sĩ 5. I-ta-li-a 6. Biển Địa Trung Hải 

7. Tây Ban Nha 8. Vịnh Bi-xcai 9. Biển Măng-sơ. 

b) Tên các con sông theo kí hiệu tự I đến IV: 

I. Sông Xen II. Sông Loa 

III. Sông Ga-rôn IV. Sông Rôn 

c) Câu trúc địa hình của Pháp theo kí hiệu A, By c, D: 

— Vùng A là bồn địa Pa-rk 

— Vùng B là bồn địa A-ki-tanh. 

— Vùng c là cao nguyên Trung Sơn. 

— Vùng D là miền núi cao An-pơ. 

d) Thê mạnh kinh tẽ dọc thung lủng sông Rôn: 

— Là vùng có lực lượng lao động hùng hậu. 
> 

— Lao động có tay nghề, có truyền thống và kĩ thuật cao. 

— Có mạng lưới giao thông thủy bộ Bắc - Nam hiện đại. 

— Có nguồn năng lượng và khoáng sản dồi dào. 

e) Lí do xuất hiện chiều hướng di chuyển của cư dãn Pháp từ 
thành phố ra ngoại ô: 

— Dân cư tập trung ở thành phô quá đông, ô nhiễm môi trường tâng. 

— Sự phát triên mạng lưới giao thông hiện đại ở ngoại ô và nông 

thôn làm cho việc đi lại thuận tiện, nhanh chóng. 

— Sự di chuyến các nhà máy, xí nghiệp gây ô nhiễm trong thành 

phố ra ngoại ô. 

— Đời sông vật chất cao, nhu cầu của người dân muôn ở nơi trong 

lành, yên tĩnh, đó chính là ngoại ô và nông thôn. 

— Đường lối công nghiệp hoá nông thôn của Nhà nước. 
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ĐỀ THI NĂM 2000 
Câu 1: 

a) Nguyên nhăn và biểu hiện của quốc tế hoá: 

* Nguyên nhân: 

- Thành tựu khoa học — kĩ thuật công nghệ 

- Năng lực sản xuất, thương mại thế giới phát triển. 

- Phát huy những mặt mạnh, hạn chế những mặt yếu của mỗi quốc 

gia để cùng nhau phát triển. 

- Những vấn đề mang tính toàn cầu . 

* Biểu hiện: (xem đáp án câu 2b đề thi chính thức năm 19991 

b) Anh hưởng đối với nền kinh tế Việt Nam: 

* Thuận lợi: 

- Việt Nam mở cửa, quan hệ với tất cả các nước trên thê giới. 

- Liên doanh, liên kết trong sản xuất, chuyển giao công nghệ, mở rộng 

phạm vi hoạt động của các công ti đa quôc gia. 

- Việt Nam thu hút vốn đầu tư, kĩ thuật công nghệ hiện đại để 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

c) Việt Nam đã và sẽ làm: 

- Gia nhập ASEAN, APEC, WTO,... 

- Gia nhập và hưởng ứng các hoạt động của các tổ chức quốc tế, 

giải quyết các vấn đề toàn cầu. 

- Việt Nam phải phát huy tốt hơn những nguồn lực sẵn có để hội 

nhập với kinh tê các nước trong khu vực và quốc tế. 

- Nâng cao chất lượng sản phẩm để mở rộng thị trường và có thể 

cạnh tranh tót, nhằm mở rộng sản xuất, chiếm lĩnh thị trường trong 

nước và ngoài nước. 

(Học sinh có thể nèu các ý khác nhau nhưng hợp lí thì vẫn cho điểm) 

Câu 2: 

a) Sự thành công về kinh tế của các nước 'NIC" châu Á: 

- Phương thức tạo vôn có hiệu quả (vay vón nước ngoài + huy động 

vốn ở trong nước). ' 

- Có lực lượng lao động dồi dào, tiền lương công nhân thấp —> dễ 

cạnh tranh và thu hút đầu tư nước ngoài. 
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— Thành lập các dặc khu kinh tế nhăm khuyến khích công nghiệp phát 

triển, tạo công ăn việc làm, thu hút đầu tư và kĩ thuật từ nước ngoài. 

— Chi phí cao cho việc thử nghiệm, kĩ thuật trước khi đưa vào sản suất. 

— Thực hiện các giai đoạn phát triển kinh tế (3 giai đoạn) để tận 

dụng và phát huy tiềm năng của đất nước. 

b) Bài học kinh nghiệm đối với việt Nam: 
0 

— Phương thức huy động vốn có hiệu quả (huy động tiền tiết kiệm 

trong nhân dân và vay vốn của nước ngoài, ...). 

— Sử dụng thế mạnh về lực lượng lao động dồi dào, tiền lương thấp 

để phát triển các ngành công nghiệp cần nhiều lao động nhằm sản 

xuât hàng tiêu dùng và xuất khẩu (dệt, may mặc, sản xuất hàng tiêu 

dùng, ...) 

— Mở cửa và thu hút vốn đầu tư. 

— Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư ngày một thông thoáng. 

— Hình thành nhiều khu công nghiệp, khu chê xuất để thu hút vốn 

đầu tư và phát huy tiềm năng của đất nước. Có vận dụng chọn lọc 3 

giai đoạn phát triển của các nước “NIC”. 

Câu 3: 
\ 

a) Liên kết khu vực mang lại những lợi ích kinh tế: 

— Bảo vệ quyền lợi kinh tế của từng quốc gia, chống lại sự xâm 

nhập và lũng đoạn của các nước khác. 

— Liên kết, góp phần điều hoà hoạt động của từng nước, giúp cho 

các nước trong khối phát triển ổn định, tránh những cuộc khủng 

hoảng kinh tế. 

— Liên kết giúp đỡ nhau phát triển bằng cách sử dụng hợp lí nguồn 

vốn, tài nguyên, nhân lực và mở rộng thị trường của từng nước. 

b) Khối NAFTA (Khối buôn bán tự do Bắc Mĩ): 

— Dân số hơn 400 triệu. (Năm 2004: 431,7 triệu người) 

— Gồm 3 nước: Ca-na-đa. Hoa Kì và Mê-hi-cô. 

— Ưu thế của khối kinh tế này là có trình độ văn hoá, khoa học — kĩ 

thuật cao, kinh tế phát triển. Khi liên kết Mê-hi-cô sẽ nhận được sự 

chuyển giao công nghệ từ Hoa Kì và Ca-na-đa và ngược lại, Mê-hi-cô 

sẽ cung cấp cho hai nước trên nhân lực và tài nguyên khoáng sản. 

— Cả 3 nước đang tiến tới tự do lưu thông hàng hoá, lao động. Hiện 

nay, buôn bán giữa Hoa Kì và Ca-na-đa đã được miễn thuế. 
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Câu 4: 

a) Xử lí số liệu: 

* Số người có việc làm (%): 

+ In-đô-nê-xi-a 95,54%. 

+ Ma-lai-xi-a 97,40%. 

+ Mi-an-ma 85,80%. 

+ Phi-lip-pin 95,35%. 

+ Thái Lan 98,72%. 

+ Xin-ga-po 97,74%. 

b) Vẽ biểu đồ: 

— Vẽ biểu đồ cột, dạng thanh ngang, trục tung ghi têa nước, trục 

hoành ghi %, đúng tỉ lệ, sạch đẹp, có tên biểu đồ. 

c) Nhận xét: 

— Cao nhất: Thái Lan = 98,72%, Xin-ga-po = 97,74%, 

— Thấp nhất: Mi-an-ma = 85,80% 

— Vấn đề việc làm là vấn đề nan giải của một sô quốc gia, vì dân sô 

của các nước này đông, trong khi đó gia tăng dân sô lại nhanh. 

Câu 5: 

a) Các trung tâm đóng tàu nổi tiếng: 

Số 2: I-ô-cô-ha-ma. 

Số 5: Ô-xa-ca. 

Số 6: Cô-bê. 

b) Hai thành phô dã bị bom nguyên tử: 

Số 7: Hi-rô-si-ma. 

Số 8: Na-ga-xa-ki 

c) Chức năng kinh tê của các thành phô công nghiệp: 

Số 1: Tô-ki-ô -> Sản xuất ôtô, trung tâm tin học điện tử lớn nhất 

thế giới. 

Sô 2: I-ô-cô-ha-ma —> Luyện kim, hoá chất, dệt, đóng tàu. 

Số 3: Na-gôi-a -> Luyện kim đen và màu, dệt, hoá chất, chê biên, 

điện tử, chế biến thực phẩm. 

Sô 4: Ki-ô-tô: Luyện kim đen và màu, dệt, chê biên thực phẩm. 

Sô 5: Ô-xa-ca: Đóng tàu, sản xuất máy bay, hoá chất, dệt, động cơ 
điện, luyện kim đen và màu, chê biến gỗ. 

Số 6: Cô-bê: Đóng tàu, luyện kim đen và màu, hoá chất, chế biên 

thực phẩm. 

• « 

39 



ĐỂ THI NĂM 2001 
Câu 1: 

* Các nước phát triển đã giàu càng giàu thêm, vỉ: 

- Xu hướng đầu tư thay đổi (Phân tích). 

- Sản xuât công nghiệp, trình độ tự động hoá cao, đóng góp của 
dịch vụ cao, hàng hoá bán được giá cao (Phân tích). 

- Dân số tăng chậm. 

- Là chủ nợ (Phân tích). 

- Xuất khẩu tư bản (Phân tích). 

* Cóc nước đang phát triên đă nghèo càng nghèo hơn, vì: 

- Xu hướng đầu tư thay đổi (Phân tích). 

- sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, năng suất thấp, trình độ sản 
xuất công nghiệp lạc hậu, sản phẩm rẻ (Phân tích). 

- Dân số tăng nhanh (Phân tích). 

- Chảy chất xám (Phân tích). 

- Vay nợ, nợ nhiều không trả nổi (Phân tích). 

. Ị . vào vôn và kĩ thuật, sản xuất công nghệ 
thâp gây ô nhiễm (Phân tích). 

Câu 2: 

a) Vẽ biểu đồ miền: 

Vẽ chính xác, rõ, đẹp, sạch, có ghi chú đầy đủ, tên biểu đồ. 

Nông, lâm, thủy sản 

Công nghiệp - xây dựng 

Dịch vụ 

Biểu đồ thê hiện sự thay đôi cơ câu tổng sản phẩm 

trong nước của nước ta từ năm 1985 đến năm 1997. 
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- Nếu chia khoảng cách thời gian không chính xác thì trừ 0,5 điểm. 

- Nếu chia khoảng cách % không chính xác thì trừ 0,5 điểm. 

- Nêu không có kí hiệu phân biệt thì trừ 1 điểm. 

- Không chú giải thì trừ 0,5 điểm. 

- Không có tên biểu đồ trừ 0,5 điểm. 

b) Nhận xét: 

- Tỉ trọng các ngành nông, lâm thuỷ sản giảm từ 40,2% xuống 26,2%. 

- Tỉ trọng ngành dịch vụ tăng từ 32,5% lên 42,6%. 

- Tỉ trọng các ngành công nghiệp và xây dựng tăng từ 27,3% lên 31,2%. 

c) Giải thích: 

- Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế như trên là theo xu hướng chung 

của thời đại. 

- Là thành tựu của công cuộc đổi mới nền kinh tế — xã hội ở nước ta. 

Câu 3: 

- Quá trình phát triển kinh tế của Hoa Kì từ năm 1782 đến nay 

chia làm 3 giai đoạn: 

a) Giai đoạn từ năm 1782 đến cuối thế kỉ XIX: 

- Hoa Kì trở thành cường quốc kinh tế, có nền nông nghiệp phát triển 

cao nhất thế giới, sản lượng công nghiệp bằng 50% của cả châu Âu. 

- Nguyền nhân: 

+ Sau khi thành lập đã có những diều kiện thuận lợi cho nền kinh 

tế phát triển như nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, thừa 

hưởng thành tựu cách mạng công nghiệp châu Âu, nguồn lao động từ 
nô lệ da đen, và lao động đến từ châu Á. 

+ Nội chiến đến năm 1865 kết thúc, xóa bỏ chế độ nô lệ, cung cấp 

sức lao động ở miền Nam cho công nghiệp miền Bắc phát triển. 

b) Giai đoạn từ đầu thế kỉ XX đến năm 1970: 

- Cường quôc số 1 thế giới, đứng đầu tổng sản lượng công nghiệp, 

nông nghiệp, xuất khẩu. Chiếm 50% sản lượng điện, 40% dầu mỏ, 60% 

xe ôtô của thế giới tư bản. Là quốc gia quan trọng bậc nhất trong Liên 

Hợp Quốc, NATO. 

- Nguyên nhân: 

+ Không bị tàn phá bởi hai cuộc Đại chiến thế giới, thu lợi từ việc 

bán lương thực, thuốc men, vũ khí, ... chiếm lĩnh thị trường. 
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+ Ap dụng các kĩ thuật tự động hoá vào sán xuất. 

+ Thành lập NATO, củng cố thế lực quân sự, chính trị. * 

c) Giai đoạn từ năm 1970 đến nay: 

— Từ năm 1970 đến năm 1990: 

+ Một siêu cường quốc đang bị tranh chấp: thâm thụt ngân sách, 

lạm phát, thất nghiệp tăng. 
0 

+ Mât dần vị trí độc tôn ở một sô lĩnh vực công nghiệp. 

+ Nguyên nhân: Tốn kém do chạy đua vũ trang, chậm đổi mới công nghệ. 

+ Sự phục hồi nhanh chóng của châu Âu, Nhật Bản, sự phát triển 

của các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN), xuất hiện các nước và lãnh thổ 
công nghiệp mới (NICs) làm cạnh tranh gay gắt hơn. 

— Từ năm 1990 đến nay: 

+ Thời kì hoàng kim: Lạm phát, thất nghiệp giảm. 

Tăng trưởng kinh tế trung bình 4,6% năm, thặng dư tài khoản quốc 

gia 70 tỉ USD (năm 1997). 

+ Nguyên nhân: Cải tiến quản lí, thay đổi phương thức kinh doanh, 

thành lập trung tâm nghiên cứu công nghệ, ứng dụng kĩ thuật máy 

tính và kĩ thuật thông tin hiện đại vào sản xuất và thương mại. 

+ Điều chỉnh chính sách kinh tế, tăng cường ngoại thương, sử dụng 

biện pháp nước lớn để mở rộng thị trường. Xu hướng toàn cầu hoá 

cũng tạo nhiều thuận lợi. 

d) Phăn tích các nguyên nhân từ năm 1990 đến nay: 

— Các biện pháp làm tăng sức cạnh tranh của hàng hoá. 

— Chính sách kinh tế như hạ tỉ giá đồng USD đề hàng hoá xâm 

nhập thị trường thế giới, sau đó đồng USD tăng có lợi cho đầu tư ra 

nước ngoài.- 

— Chiên tranh lạnh kêt thúc, toàn cầu hoá có lợi cho đầu tư. 

— Buộc Nhật Bản phải mở cửa thị trường. 

Câu 4: 

a) Kế tên 5 đặc khu kỉnh tê của Trung Quốc. 

Chu Hải, Sán Đầu, Hạ Môn, Thẩm Quyến, Hải Nam. 

b) Vai trò của các đặc khu: 

— Tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến, có điều kiện tiếp cận 

nền kinh tế hiện đại của thế giới. 
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- Là nơi đào tạo cán bộ quản lí kinh tế — xã hội, công nhân có 

trình độ kĩ thuật cao. 

- Tạo công ăn việc làm cho người lao động Trung Quốc. 

- Góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế — xã hội giữa các vùng 

kinh tế. 

c) Kinh nghiệm cho Việt Nam 

- Năm 1986, Việt Nam bắt đầu đổi mới nền kinh tế - xã hội, tiến 

hành mở cửa giao lưu với các nước. 

- Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trên cơ sở phát triển 

nông nghiệp. 

- Thành lập các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao 

để thu hút đầu tư nước ngoài. 

- Tăng cường mở rộng quan hệ với nước ngoài. 

- Phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ để phục vụ nền kinh tế. 

- Nghiên cứu cải tiến môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn. 

ĐỀ THI NĂM 2002 
Câu 1: 

a) Vẽ đồ thị: 

Vẽ hai đường đồ thị, khoảng cách giữa hai đường là tỉ lệ gia tăng 

dân sô tự nhiên. 

- Yêu cầu vẽ chính xác, rõ, đẹp, có ghi chú đầy đủ tên hai đường và 

phần gia tăng, tên biểu đồ. 

Biểu đồ thể hiện sự gia tăng dân số tự nhiên của Việt Nam 

43 



- Nếu chia khoảng cách thời gian không chính xác thì trừ 0,5 điểm 

- Nếu chia khoảng cách chỉ % không chính xác, trừ 0,5 điểm. 

- Nếu chia không có kí hiệu phân biệt thì trừ 1,0 điểm. 

- Không chú giải, trừ 1,0 điểm 

- Không có tên biểu đồ, trừ 0,5 điểm. 

b) Nhận xét: 

- Năm 1945: Gia tăng dân số tự nhiên cao (dẫn chứng số liệu). 

“ Tư năm 1960 đèn năm 1970: Gia tăng tự nhiên rất cao (dẫn 
chứng sô' liệu) 

Tư năm 1979 đên năm 1996: Gia tăng tự nhiên có giảm nhưng 
vẫn còn khá cao (dẫn chứng số liệu). 

* Giải thích: 
1 

Nhìn chung tỉ lệ gia tăng dân số ở nước ta còn cao là do: 

- Tư tưởng phong kiến vẫn còn tồn tại như: “con đàn, cháu đống”, 

“nôi dõi tông đường”, ... ảnh hưởng của nền văn minh lúa nước đòi hỏi 

cần nhiều lao động, nhất là trong giai đoạn nền kinh tế chưa tiến 

hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

- Trình độ dân trí còn thấp nhận thức về vấn đề dân số chưa đồng 
đều, y tế còn hạn chế. 

- Tỉ lệ tàng dân số giảm là do thực hiện tốt chính sách dân số, dân 
trí, y tê, ... phát triển. 

Câu 2: 

Dựa vào lược đồ Nhật Bản: 

a) Các thành phô tù sô 1 đến số 8: 

1. Tô-ki-ô 

2. I-ô-cô-Ka-ma 

3. Na-gôi-a 

4. Ô-xa-ca 

5. Ki-ô-tô 

6. Cô-bê 

7. Phu-cu-o-ca 

8. Na-ga-xa-ki 

b) Nhận xét và giải thích: 

- Nhận xét: Công nghiệp của Nhật Bản tập trung lớn ở Nam đảo 

Hôn-su và Tây Bắc đảo Kiu-xiu. 

- Giải thích: Do vùng Đông Nam có nhiều ưu thế: 

+ Lịch sử phát triển sớm. 

+ Mạng lưới đô thị dày đặc. 
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+ Dân đông, lực lượng lao động dồi dào. 

+ Địa hình ven biển thuận lợi xây dựng nhiều hải cảng lớn. 

+ Cơ sở vật chất kĩ thuật phát triển tốt. 

Câu 3: 

Việt Nam trước ngưỡng cửa của thế kỉ XXI: 

a) Bối cảnh chung: 

- Trong khu vực: 

+ Việt Nam nằm trong khu vực có nền kinh tê năng động, nhạy 
bén và khá ổn định. 

i 

+ Việt Nam đã bình thường hoá quan hệ với các quốc gia, là thành 
viên của ASEAN. 

+ Có nhiều cơ hội thu hút đầu tư, hợp tác, chuyển giao công nghệ, ... 

- Trên thế giới: 

+ Xu hướng toàn cầu hoá, Việt Nam đã gia nhập nhiều tổ chức quôc 

tế, đang tiến gần đến gia nhập WTO. 

(Dẫn chứng tên các tổ chức kinh tế Việt Nam đang và sẽ tham gia.) 

b) Những thuận lợi và khó khăn: 

- Thuận lợi: 
• • 

+ Vị trí dịa lí thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên phong phú. V 

+ Nguồn lao động đông đảo, dồi dào và ngày càng có chất lượng. 

+ Chính trị và xã hội ổn định dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản 

Việt Nam. 

+ Đủ năng lực thu hút vốn, kĩ thuật, công nghệ của các nước tiên 

tiến trên thế giới. 

+ Có thị trường rộng lớn, có điều kiện phát triển kinh tê và hội nhập. 

- Khó khăn: 

+ Có xuất phát điểm quá thấp: Thiếu vôn, kĩ thuật, cơ sở hạ tầng, 
lao động có trình độ. 

+ Dân sô tăng nhanh, không phù hợp với tăng trưởng kinh tế, chất 

lượng cuộc sông chưa cao. 

+ Nền kinh tê không đủ tái sản xuất mở rộng. 

+ Cơ cấu kinh tế mất cân đôi, phân bô không đều. 

c) Những vấn dề Việt Nam cần lưu ỷ: 

- Phải tiếp tục, đổi mới kinh tế, đổi mới quản lí. 

- Đề ra các chính sách hợp lí, ổn định lâu dài. 
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- Thu hút và sử dụng tốt nhất nguồn đầu tư của nước ngoài. 

- Thị trường quốc tế rất quan trọng đối với kinh tế Việt Nam, vì 

vậy sản phẩm phải đảm bảo về số lượng và chất lượng để đủ sức cạnh 

tranh trên thị trường khu vực và thế giới. 

Câu 4: r 

a) Nguyên nhăn Trung Quốc chậm phát triển trong giai đoạn 

từ 1949 đến 1978: 

- Xây dựng đất nước từ nền kinh tế yếu kém, trình độ sản xuất 

thấp kém công cụ lao động thô sơ. 

- Dân cư phân bô không đồng đều, 90% dân sô tập trung ở miền Đông. 

- Tư tưởng nóng vội đi lên chủ nghĩa xã hội đã dẫn đến nhiều sai 

lầm trong tổ chức sản xuất làm lãng phí nhiều nguồn lực, nhiều tài 

sản chung bị phá hoại, năng suất lao động giảm sút. 

- Áp dụng nhiều biện pháp không sát với thực tế, đề cao Cách 

mạng văn hoá làm xã hội bị đảo lộn, kinh tế suy yếu, ... 

b) Các biện pháp để hiện đại hoá: 

- Trong công nghiệp: 

+ Tạo vốn và sử dụng vốn có hiệu quả, 80% vốn vay đầu tư vào các 

ngành mũi nhọn và xây dựng cơ sở hạ tầng. 

+ Thay thế trang thiết bị máy móc mới, dây chuyền công nghệ hiện đại 

+ Xây dựng công trình mới, sản xuất sản phẩm có chất lượng cao 

để xuất khẩu. 

+ Đổi mới phong cách quản lí kinh tế, Nhà nước chỉ quản lí ở tầm 

vĩ mô, ... 

- Kết quả: 

+ Hàng công nghiệp xuất khẩu ngày càng tăng. 

+ Thay đổi cơ cấu kinh tế. 

+ Phân bố sản suất ngày càng hợp lí. 

+ Giá trị sản lượng công nghiệp chiếm 45% GDP. 

- Trong nông nghiệp: 

+ Khoán sàn xuất, trao quyền chủ động cho các hộ nông dân. 

+ Miễn giảm thuê nông nghiệp, tăng giá thu mua nông sản. 

+ Tô chức tôt các dịch vụ nông nghiệp nông thôn. 
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+ Ap dụng các thành tựu khoa học - kĩ thuật hiện đại: điện khí hoá, 

cơ khí hoá, thuỷ lợi hoá, hoá học hóa và ứng dụng thành tựu công nghệ 
sinh học, ... để tạo giống mới cho nàng suất cao, chất lượng tốt. 

— Kết quả: 

+ Nông nghiệp ngày càng phát triển. 

+ Nàng suất và sản lượng tăng cao, nhiều sản phẩm đứng đầu thế giới. 

+ Cơ bản đã đẩy lùi nạn đói, mức bình quân lương thực trên 400 

kg/người/năm. 

c) Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

— Chính sách “mở cửa”, xóa cơ chế cũ, xây dựng nền kinh tế hàng 

hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN, thu hút vốn đầu tư 
nước ngoài và sử dụng vôn có hiệu quả. 

— Đổi mới dây chuyền công nghệ sản xuất, thành lập các khu công 

nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. 

— Đôi mới quản lí kinh tê, khoán sản xuât, phát triển nhiều loại 

hình sản xuất. 

— Chính sách phát triến hợp lí, thông thoáng, khuyên khích nông 

dân sản xuất. 

\ 

ĐỀ THI NĂM 2004 

Câu 1: 

a) Các nước và lãnh thổ công nghiệp mới là những nước có quá 

trình công nghiệp hoá nhanh vượt bậc. 

— NIC ở châu Á: Xin-ga-po, Hàn Quốc, Đài Loan. 

b) Phát triển kinh tê qua ba giai đoạn: 

— Giai đoạn 1: Chiên lược thay thế hàng nhập khẩu. 

— Giai đoạn 2: Đẩy mạnh công nghiệp truyền thống và phát triển 

công nghiệp mũi nhọn hướng ra xuất khẩu. 

— Giai đoạn 3: Phát triển mạnh các ngành có hàm lượng khoa học 

— kĩ thuật cao. 

c) Sự thành công của các nước NIC là nhờ: 

— Phương thức tạo vôn có hiệu quả. 

— Có lực lượng lao động dồi dào; giá nhân công rẻ. 
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— Thành lập các khu chê xuất. 

- Chi phí cao cho nghiên cứu, thử nghiệm khoa học - kĩ thuật. 

d) Bài học kinh nghiệm, cho việt Nam: 

- Phương thức huy động vốn và sử dụng vốn vay có hiệu quả. 

- Dựa trên thế mạnh: lực lượng lao động dồi dào, tiền lương thấp 

đê phát triển các ngành công nghiệp cần nhiều lao động như sản xuất 

hàng tiêu dùng, may mặc, dệt,... nhằm giải quyết việc làm và tăng thu 
ngoại tệ. 

- Xây dựng các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao. 

- Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư thích hợp, thông thoáng, kích 

thích đầu tư và phát triển sản xuất. 

Câu 2: 

Nền công nghiệp Hoa Kì phát triển dựa trên các nguồn lực: 

a) Nguồn lực tự nhiên: 

- Lãnh thổ rộng lớn: Diện tích 9,36 triệu km2. 

- Tài nguyên khoáng sản: 

+ Năng lượng: 

* Than: Dãy A-pa-lat, miền Tây. 

' * Dầu mỏ, khí đốt: Vịnh Mê-hi-cô, các bang Têch-dat, Lu-i-di-a-na, 

Ca-li-phooc-ni-a. 

* Thuỷ diện: tiềm năng lớn ở miền Tây và miền Đông. 

+ Kim loại: sắt ở gần Ngũ hồ, các kim loại màu quý hiếm ở miền 

Tây (vàng, bạc, đồng, uran, ...). 

- Tài nguyên nông nghiệp: 

+ Đồng bằng rộng lớn. 

+ Nhiều đồng cỏ. 

+ Khí hậu đa dạng. 

- Tài nguyên lâm nghiệp: Diện tích rừng tương đôi lớn ở phía tây, 
vùng núi A-pa-lat. 

-Tài nguyên ngư nghiệp: Giáp hai đại dương lớn nên hải sản 
phong phú đa dạng. , 

b) Nguồn lực xã hội: 

- Dân số đông, tỉ lệ dân thành thị cao (năm 2004: 79%). 

- Nguồn lao động có trình độ khoa học kĩ thuật cao, năng động. 

- Có chính sách thu hút chất xám hiệu quả. 
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c) Các diều kiện khác: 

- Trình độ khoa học - kĩ thuật cao nên sản phẩm làm ra có chất 
lượng cao. . 

— Vị trí thông soái của đồng USD. 

- Dùng sức mạnh quân sự, chính trị áp đặt đối với các nước khác. 

Câu 3: 

a) * Tính tỉ lệ tăng dân sô tự nhiên: 

Thời gian 

Tỉ lệ tăng tự nhiên (%) 

1970-1975 

2,91 

1980 

2,30 

1980-1985 

2,00 

1996 

1,40 

* Vẽ hiếu đồ: 

- Vẽ 2 đường biểu diễn thể hiện tỉ lệ sinh, tỉ lệ tử trên cùng một 

hệ trục toạ độ. Khoảng cách nằm giữa hai đường biểu diễn trên la tỉ iệ 
gia tăng dân số tự nhiên của Thái Lan. 

- Nếu chia khoảng cách thời gian không chính xác trừ 0,5 điểm. 

- Nêu chia khoảng cách trục tung không chính xác trừ 0,5 điểm. 

- Thiếu chú thích trừ 0,5 điểm. 

- Thiếu tên biểu đồ trừ 0,5 điểm. 

b) Những tiến bộ và tồn tại: 

- Tiến bộ: 

+ Thu nhập bình quân theo đầu người tăng (dẫn chúmg), mức sống 
được nâng cao. 

+ Tỉ lệ tử vong giảm, tuổi thọ trung bình tăng, gia tăng tự nhiên giảm. 

+ Tỉ lệ mu chữ thấp (dẫn chứng). 

- Tồn tại: 
i 

+ Sự phát triển không đồng đều giữa các vùng và sự phân hoá giàu 
nghèo giữa các tầng lớp nhân dân. 

+ Nạn ô nhiễm môi trường. 

+ Tệ nạn xã hội: Mại dâm, ma tuý, AIDS tràn lan. 

Câu 4: 

a) Nguồn lực tự nhiên: 

~ Cả ba nước đều có địa hình đa dạng, nhiều núi, cao nguyên, khí 
hậu mát mẻ, nhiều thắng cảnh. 

+ Việt Nam có Sa Pa, Đà Lạt, ... 
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+ Thái Lan có Chiêng Mai, Lam-pang. 

+ Trung Quôc có sơn nguyên Vân Nam, Tây Tạng. 

- Có hệ thông sông ngòi dày đặc, thuận lợi cho phát triển du lịch 

sông nước. 

+ Việt Nam có sông Mê Công, sông Đồng Nai, ... 

+ Thái Lan có sông Mê Nam, sông Nậm Xi, ... 

+ Trung Quốc có sông Hoàng Hà, sông Trường Giang, .. 

- Giáp biển, thuận lợi phát triển du lịch biển. 

* Nguồn lực xã hội: 

- Cả ba nước đều có thành phần dân tộc đa dạng với những truyền 

thống văn hoá đặc sắc thu hút du khách. 

- Có nhiều di sản văn hoá nối tiếng: 

+ Việt Nam có quần thể di tích lịch sử Huế, thánh địa Mỹ Sơn, 

phố cổ Hội An, ... 

+ Thái Lan có chùa Vàng, chùa Bạc, ... 

+ Trung Quốc có Vạn Lí Trường Thành, Cố Cung, ... 

- Tình hình chính trị xã hội ổn định. 
• • • 

b) Ảnh hưởng tiêu cực: 

- Dịch SARS, ... 

- Dịch cúm gia cầm và nguy cơ đại dịch cúm gia cầm lây từ người 

sang người. 

* 

ĐỀ THI NĂM 2007 

Câu 1. 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1 

(4đ) 

a) Nhận định và giải thích vấn dề xã hội mang 

tính cấp thiêt, cần giải quyết của từng nhóm các 

nước: 

* Nhận định: (1 điểm) 

— Đối với nhóm các nước đang phát triển: Vấn đề 
dân số. 

0,5 

— Đôi với nhóm các nước phát triển: Vấn đề tài 

nguyên và môi trường. 
0,5 

• ' 
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> 
• • * ■ . , ^ 8 • • 

* Giải thích: Thí sinh phải nêu được những ý 

chính sau: 

♦ Đối với các nước đang phát triển: ị 1,5 điểm) 

- Tỉ trọng dân số so với thế giới rất lớn: (Số liệu 0,25 
chứng minh) 

- Tốc độ phát triển dân số rất nhanh: (Số liệu 0,25 
chứng minh) 

— Kinh tê chậm phát triển: (Số liệu chứng minh) 
0,25 

— Hậu quả: 

+ Gầy sức ép rất lớn đối với phát triển kinh tế 0,25 

và tái sản xuất mở rộng 

+ Nhiều vấn đề xã hội nảy sinh, cần phải giải 0,25 

« 

quyết: y tế, giáo dục, việc làm, môi trường... 

+ Chất lượng cuộc sống của người dân thấp, khó 0,25 
cải thiên. ♦ 

♦ Dối với các nước phát triển'. (1,25 điểm) 

— Công nghiệp phát triển, các chất thải sản 0,25 
xuất công nghiệp nhiều \ 

— Quá trình đô thị hoá phát triển mạnh, rác 0,25 
thải sinh hoat nhiều • 

- Nhu cầu sử dụng nguyên và nhiên liệu rất lớn, 
0,25 

khai thác và tác động mạnh vào môi trường tự 
nhiên. 

- Hậu quả: 

+ Làm cho môi trường bị ô nhiễm. 0,25 

+ Tài nguyên thiên nhiên bị cạn kiệt. 0,25 

Lưu ý: Nêu không có sô liệu chứng minh thì chỉ cho 0.25 
1. nửa số điểm của ý đó. 

b) Hưởng giải quyết: (1,25 điểm) 

♦ Dối với các nước dang phát triển: 

+ Giảm tỉ lệ gia tăng dân số bằng việc thực 0,25 
hiện tốt kê hoach hoá dân sô và kê hoach • • 

hoá gia đình. 

+ Đẩy mạnh việc phát triển kinh tế. 0,25 
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H 
+ Giải quyết tốt các vấn đề xã hội để nâng cao 0,25 

i 
chất lượng cuộc sống của người dân. 

♦ Đôi với các nước phát triển: 

+ Tăng cường sử dụng nguyên và nhiên liệu 

sạch để hạn chế tới mức tối thiểu các chất 
thải và sự tác động vào môi trường tự nhiên 

0,25 

+ Xử lí triệt để các chất thải sản xuất và chất thải 

sinh hoạt để giảm bớt sự ô nhiễm môi trường. 
0,25 

Tiêu đề 

a) Về tự 
nhiên 

(3đ) 

\ 

_Nội dung_ 

+ Vị trí: Vùng có vị trí thuận lợi nằm ở ngã tư 
đường giao thông quốc tế. 

+ Khí hậu nhiệt đới gió mùa, nguồn nhiệt ẩm dồi 

dào, thuận lợi cho cư trú và phát triển sản xuất 

quanh năm (đặc biệt là các cây ưa nhiệt ẩm). 

+ Đất đai màu mỡ, chủ yếu là đất phù sa và đất 

đỏ badan thuận lợi phát triển các cây lương 

thực và các cây công nghiệp quý để xuất khẩu. 

+ Vùng biển rộng lớn vừa có giá trị kinh tế to 

lớn vừa có ý nghĩa chiến lược về chính trị, an 

ninh' — quôc phòng, đánh bắt thủy hải sản, 

giao thông vận tải, dầu khí... 

0.25 

0.5 

0,5 

0,5 

+ Tài nguyên khoáng sản phong phú: thiếc 

chiếm 70% trữ lượng thế giới, dầu mỏ, khí đốt, 0,25 

đồng, vàng, crôm, niken, bôxít, thiếc, sắt, 

than.. —» cung cấp nhu cầu phát triển công 

nghiệp của các nước Đông Nam Á và xuất khẩu 
thu ngoại tệ. 

+ Tài nguyên sinh vật: Đông Nam Á là khu vực 

có sự đa dạng sinh học cao do nằm ở vị trí giao 

nhau của các luồng phát tán và di cư sinh vật, 

đặc biệt có diện tích rừng nhiệt đới ẩm thường 

xanh phát triển mạnh với nhiều loài gỗ quý 

—> ý nghĩa lớn về kinh tế, môi trường. 
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' • 

+ Tiềm năng phát triển du lịch: tài nguyên du 

lịch tự nhiên (địa hình: biển, núi, hang động...; 

hệ sinh thái, thắng cảnh nổi tiếng). 0,5 

b) Tiềm + Dân đông (trên 500 triệu người): nguồn lao 0.75 

năng động dồi dào và thị trường tiêu thụ rộng lớn. 

dân cư + Cần cù, sáng tạo, ham học hỏi, có truyền thống 

và kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp, 
0.75 

đặc biệt là trồng lúa nước. p 
+ Các quốc gia trong khu vực vừa có điểm chung 

về nền văn minh lúa nước vừa có bản sắc văn 
0.5 % 

hoá riêng -> xây dựng một cộng đồng liên kết 

chặt chẽ đồng thời phát huy được thế mạnh 

riêng của mỗi nước. 

Câu 3. 

Tiêu đề Nội dung Điểm 

a) Nguyên 

nhân 

(1.25đ) 

• Dân số đông và tăng nhanh 

• Hạn hán, mất mùa 

• Trình đô khoa hoc kĩ thuât còn lac hâu • • • • • 

• Chiến tranh biên giới với Trung Quốc, 

Pakistan 

• Nạn đói thường xuyên xảy ra 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

bi. Nội dung 

(1.75đ) 

• 

Cách mạng xanh (CMX) nhằm mục đích tăng 

sản lượng lương thực, bằng cách thực hiện tốt: 

• Giống mới có năng suất cao 

• Thủy lợi hóa 

• Hóa học hóa đồng ruộng 

• Cơ giới hóa 

0.25 

0.50 

0.50 

0.25 

0.25 

b2. Kết quả: 

(0.5đ) 

Sản lượng lương thực tàng (1950: 55 triệu tấn, 

1989: 175 triệu tấn), về cơ bản Ấn Độ tự túc 

được lương thực và có khả năng xuất khẩu. 

0.50 

b3. Hạn chế: 

(1.5đ) 

• CMX chỉ tiến hành ở các bang có điều kiện 

tự nhiên thuận lợi (các bang Hanania, 

Pungiáp...) 

0.50 
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• Chỉ có địa chủ giàu có mới thực hiện được 

CMX, nông dân nghèo không có điều kiện 
thưc hiên, 

0.50 

* Thực chat 0AIX lam cho người giàu càng giàu 
0.50 

thêm và người nghèo càng nghèo thêm.. 

Câu 4. 

a) Xử lí số liệu: (đơn vị: %) 

Năm 1986 1990 1995 1998 1999 2006 
Xuất khẩu 41,9 53,8 53,0 56,7 54,1 54,2 
Nhập khẩu 58,1 46,2 47,0 43,3 45,9 45,8 

Tiêu dể 

Báng số liệu 

Vẽ biểu đồ 

(2, Ođ) 

Nhận xét 

(1.75đ) 

Nội dung 

Xem bàng trên 

Biểu đồ miền, đúng, đẹp, chính xác khoảng cách 

năm, ghi đủ các chỉ số, chú thích, tên biểu đồ.. 

+ Các loại biểu đồ khác, không cho điểm. 

+ Nêu sai hoặc thiếu một trong các chi tiết 

(tên biểu đồ, chú thích, số liệu, kí hiệu, 

khoảng cách năm...) trừ 0.25 điểm trở lên 

cho mỗi chi tiết sai. 

+ Từ 1986 - 2006: 

• Giá trị xuất nhập khẩu và tổng giá trị xuất 

nhập khẩu đều tàng. 

• Tổng giá trị xuất nhập khẩu tăng từ 73,85 

tỉ lên 1770 tỉ USD, tăng 24 lần. 

• Giá trị xuất khẩu tăng nhanh hơn giá trị nhập 

khẩu từ 30,94 lên 960 tỉ USD, tăng 31 lần. 

• Giá trị nhập khẩu tăng từ 42,9 lên 810 tỉ 
USD, tăng 19 lần. 

+ Từ 1986 — 2006: Cơ cẩu xuất nhập khẩu 

Trung Quốc chuyển biến theo hướng giảm tỉ 
trọng nhập khẩu, tăng tỉ trọng xuất khẩu. 

• Tỉ lệ xuất khẩu tăng 41,9 lên 54,2%, tăng 
12,3%. 

Điểm 

2,0 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

54 



• * Tỉ lệ nhập khẩu giảm từ 58,1 xuống 

45,8%, giảm 12,3%. 0.25 

Giải thích và 

kết luân 
1 

(0.75d) 

* Kinh tế phát triển mạnh nhờ thực hiện 

chính sách đổi mới 1978. 

* Môi trường đầu tư được cải thiện, làm thu 

hút mạnh đầu tư nước ngoài. 

Cơ cấu xuất nhập khẩu Trung Quốc đang 

chuyến biến theo hướng tích cực từ nhập 

siêu chuyển sang xuất siêu (Trung Quốc 

trở thành nước có kim ngạch ngoại thương 

lớn thứ 3 thê giới sau Hoa Kì và Nhật 

Bản năm 2006) 

0.25 

0.25 

0.25 

thưởng 

0.25 

• 

ĐỀ THI NĂM 2008 

Câu 1: (4 điểm) 

a) Biến đổi khí hậu toàn cầu và suy giảm tầng Ô2Ôn: (1 điểm) 

+ Nguyên nhân: Khí C02 tăng -> hiệu ứng nhà kính. Khí S02, 

N02 tăng gây mưa axit. Khí CFCS gầy thủng tầng ôzôn — các chất khí 

này thải ra từ sinh hoạt và sản xuất của con người. (0,5 điểm) 

+ Hiện trạng: Trái Đất nóng lên, mưa axit, thủng tầng ôzôn. (0,5 điểm) 

b) Vì: (2 điểm) 

- Sự thay đổi khí hậu đang diễn ra với tốc độ nhanh chưa từng có 

bởi một khôi lượng khổng lồ khí C02| mê tan và các chất khí gây hiệu 

ứng nhà kính khác gầy hiệu quả nghiêm trọng. (0,5 điểm) 

- Anh hưởng đến sức khỏe con người (ung thư da, mù mắt,...) (0,25 điểm) 

- Ảnh hưởng đến mùa màng, sinh vật,... (0,25 điểm) 

- Băng tan -> ngập lụt -> mất đất nông nghiệp đe dọa thiếu 

lương thực. (0,5 điểm) 
% 

- Nhiều thiên tai nghiêm trọng xảy ra: bão, lũ lụt, hạn hán, ... 

(0,25 điểm) 

- Mưa axit ảnh hưởng đến tài nguyên đất, nước và các công trình 

kiến trúc, ... (0,25 điểm) 

c) “Tư duy toàn cầu, hành động địa phương” (1 điểm) 

- Cần phải tư duy toàn cầu vì môi trường Trái Đất là ngôi nhà 

chung của tất cả mọi người. (0,25 điểm) 

A 
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Môi trường tự nhiên là một thể thống nhất, hoàn chỉnh. Hoạt 

động phá hoại môi trường ở nơi này sẽ ảnh hưởng nhiều đến nơi khác. 
(0,25 điểm) 

- Hành động địa phương: Bảo vệ môi trường phải được tiến hành ở 
từng nơi cụ thể gắn với cuộc sống của mỗi con người, không có bảo vệ 
môi trường một cách chung chung. (0,5 điểm) 

Câu 2: (4 điểm) 

a) * Đặc điểm nổi bật về tự nhiên (0,75 diểm) 

— Ỵ- ^n: Năm ở phía Tây Nam châu Á, án ngữ đường thông thương 
giữa ba châu lục Á, Âu, Phi. (0,25 điềm) 

- Khí hậu: khô, nóng. (0,25 điểm) 

- Khoáng sản: giàu có, đặc biệt dầu khí. (0,25 điểm) 

* Đặc điểm nổi bật về xã hội (0,75 điểm) 

- Là nơi xuât hiện nhiều nền văn minh cổ đại. (0,25 điểm) 

- Là cái nôi của nhiều tôn giáo lớn trên thế giới, nhất là đao Hồi. 
(0,25 điểm) ' 

- Nhiều cuộc xung đột kéo dài -> bất ổn định chính trị, xã hội. 
(0,25 điểm) * ' 

b) * Nguyên nhân của những bất ổn chính trị-xã hội. (1,5 điểm) 

- Vị trí quan trọng về nhiều mặt. (0,25 điểm) 

- Trữ lượng và sản lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới. (0,25 điểm) 

- Tranh giành đất đai, nguồn nước và các tài nguyên khác. (0,25 điểm) 

- Xunể đột sắc tộc và tôn giáo. (0,25 điểm) 

- Nạn khủng bố. (0,25 điểm) 

- Sự can thiệp của các thế lực bên ngoài. (0,25 điểm) 

* Ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới: (1 điểm) 

- La nơi cung câp chủ yêu dầu mỏ cho các khu vực kinh tê phát 

triôn trên Thê giới (Nhật Bản, Bắc Mĩ, Tây Âu, ...) (0,5 điểm) 

■ s™ dầu của Tây Nam Á luôn biến động, là nguyên nhân 
chính dẫn đên các cuộc khủng hoảng năng lượng trên thế giới (0,5 điểm) 
Câu 3: (4 điểm) 

a) Chứng minh EU là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới. 
(2 điểm) * 

- Diện tích nhỏ: 2,2% (0,25 điểm) 

- Dân số ít: 7,1% (0,25 điểm) 
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1 

- GDP cao nhất thế giới, hơn Hoa Kì, Nhật Bản (dẫn chứng: 

12.690,5 tỷ USD). (0,25 điểm) I 

- Tỉ trọng xuất khẩu trong GDP cao hơn Hoa Kì, Nhật Bản rất 

nhiều (dẫn chứng: 26,5%) (0,25 điểm) 

- Tỉ trọng của EU trong xuất khẩu của thế giới rất cao: 37,7% 

(0,25 điểm) 

- Các ngành công nghiệp hiện đại phát triển: sản xuất ô tộ 26% 

thế giới. (0,25 điểm) 

- Tiêu thụ nhiều năng lượng của thế giới: 19% (0,25 điểm) 

- Đóng góp phần quan trọng trong viện trợ phát triển thế giới: 

59% (0,25 điểm) 

b) * Khả năng hợp tác của Việt Nam với EU: (1 điểm) 

- EU là một thị trường lớn (trên 450 triệu dân) và đầy tiềm năng 

đối với Việt Nam. (0,25 điểm) 

- Phần lớn các nước mới gia nhập EU là bạn hàng truyền thống 

của Việt Nam, đó là cơ hội để chúng ta kết nối và mở rộng sang nhiều 

thị trường quan trọng của EU như Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha, ... 

(0,25 điểm) 

- Việt Nam có thế mạnh về hàng nông sản và hàng tiêu dùng mà 

thị trường EU có nhu cầu lớn. (0,25 điểm) 

- Chính sách mở cửa, coi trọng đối tác EƯ và trình độ chuyên môn, 

kỹ thuật của người lao động ngày càng được nâng cao là điều kiện 

thuận lợi để Việt Nam thu hút đầu tư từ EU. (0,25 điểm) 

* Để khai thác thị trường này Việt Nam cần chú ý: (1 điểm) 

- Cần coi EU là thị trường chiến lược quan trọng, có nhiều tiềm 

năng. (0,5 điểm) 

- Nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị 
trường quốc tế nói chung. (0,25 điểm) 

- Đápiứng được những đòi hỏi khắc khe của thị trường EU nói riêng. 

(0,25 điểm) 

Câu 4: (4 điểm) 

a) * Giống nhau: (1 điểm) 

- Đều là vùng lãnh thổ rộng lớn. (0,25 điểm) 

- Nhiều vùng núi cao, cao nguyên và bồn địa. (0,25 điểm) 

- Khí hậu khắc nghiệt, ít mưa (khô hạn). (0,25 điểm) 

- Giàu tài nguyên khoáng sản (kim loại màu). (0,25 điểm) 
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Khai thác lãnh thổ: (1 điểm) (mỗi ý hàng ngang 0,5 điểm. 
Không kẻ bảng so sảnh không trừ điểm) 

Miến tầy Hoa Kì Miển tây Trunq Quốc 
Tỏc độ phát triển - Nhanh hơn - Chậm hơn 
Các ngành chủ yếu — Công nghiêp hiên đai - Công nghiệp khai khoáng 

b) * Biện pháp hiện dại hóa nông nghiệp của Trung Quô'c 
(1 điểm) 

- Giao quyền sử dụng đất cho nông dân. (0,25 điểm) 

- Xây dựng mới, cải tạo cơ sở hạ tầng cho nông nghiệp (giao thông, 
thủy lợi, ...) (0,25 điểm) 

- Áp dụng khoa học kỹ thuật và sử dụng giống mới. (0,25 điểm) 

- Miễn thuế nông nghiệp. (0,25 điểm) 

* Kêt <ỉuả hiện đại hóa nông nghiệp của Trung Quốc (1 điểm) 

- Sản xuất nhiều loại nông sản với năng suất cao (ví dụ: lương 
thực, mía, bò lợn, ...) (0,25 điểm) 

- Nhiều loại nông sản có sản lượng đứng đầu thế giới. (0,25 điểm) 

- Cơ cấu nông nghiệp: trồng trọt chiếm ưu thế, đặc biệt là cây 
lương thực. (0,25 điểm) 

- Bình quân lương thực đầu người vẫn thấp. (0,25 điểm) 

Câu 5: (4 điểm) 

a) * Xử lý sô liệu: (0,5 điểm) 

Nàm_ 1995 1997 1998 1999 2000 

[Vơ 

2001 

n vị: Vcj 

2004 

34,9 Xuất khẩu 43,1 43,4 28,8 39,9 38,3 38,3 
Nhập khẩu 56,9 56,6 71,2 60,1 61,7 61,7 65,1 
Tổng sô' 100,0 

— -X _ _ 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

>_ 

100,0 

* Vẽ biểu đồ: Biểu đồ miền (1 điểm) 

(đúng, dầy đủ, đẹp, thiếu mỗi chi tiết trển biểu dồ - 0,25 điểm) 

b) Tính cán cân xuất nhập khẩu của Hoa Kì: (0,5 điểm) 
Năm 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2004 
Cán cản XNK -186109 -210323 -562215 -357337 -478172 -448374 -707200 

c) Nhận xét và giải thích: (2 điểm) 

* Nhận xét: (1 điểm) 

- Cợ cấu xuất nhập khẩu của Hoa Kì nhìn chung tăng, giảm không 
ổn định. (0,5 điểm) 
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+ Xuât khâu: Giai đoạn đầu 1995 — 1998: giảm mạnh 14,3% 

Giai đoạn sau 1999 - 2004: giảm nhẹ 5,0% 

+ Nhập khẩu: Giai đoạn đầu 1995 - 1998: tăng mạnh 14,3% 

Giai đoạn sau 1999 - 2004: tăng nhẹ 5,0% 

- Giá trị nhập khẩu luôn lớn hơn giá trị xuất khẩu. (0,25 điểm) 

- Cán cân thương mại Hoa Kì luôn âm (nhập siêu). (0,25 điểm) 

(Nếu thí sinh không minh họa số liệu trong xuất khẩu, nhập khẩu trừ 
0,25 điểm) 

* Giải thích: (1 điếm) 

- Hoa Kì là nước luôn nhập siêu, nhưng nền kinh tế vẫn phát triển 

mạnh nhat the giơi VI: Hoa Kì thu được nguôn lợi phi mậu dich rất- 
lớn từ nhiều nguồn. (0,25 điểm) 

+ Chuyển giao công nghệ, kỹ thuật. (0,25 điểm) 

+ Cac dich vụ phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc cho nhiều nước 
trên thế giới. (0,25 điểm) 

+ Tài chính, ngân hàng, ... (0,25 điểm) 

ĐỂ THI NĂM 2009 

Câu ĐÁP ÁN ĐIỂM 
1 a. Sự tương phản về một số chỉ tiêu kinh tế giữa 

hai nhóm nưức: 
(2,0đ) 

- Tỉ trọng GDP: 

+ Nhóm nước phát triển chiếm tỉ trọng rất cao: 85%. 

+ Nhóm nước đang phát triển chiếm tỉ trong rất thấp: 
15%. 

l,0đ 

— Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế: 

+ Nhóm nước phát triển có sự chênh lệch lớn về tỉ trọng 

giữa các khu vực: khu vực I chiếm tỉ trọng không đáng kể 
(2,0%), khu vực III rất cao (71%). 

+ Nhóm nước đang phát triển có sự chênh lệch ít về tỉ 
trọng GDP giữa các khu vực. Khu vực I còn cao (25%), 

khu vực III đã chiêm đa sô nhưng vẫn thâp hơn nhiều 

l,0đ 

so vđi các nước phát triển (43%)._1 
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b. Sự tương phản về một số chỉ tiêu xã hội giữa 

hai nhóm nước: 

— Tuổi thọ trung bình: 

+ Nhóm nước phát triển có tuổi thọ trung bình cao (76 

tuổi), cao hơn so với thế giới 

+ Nhóm nước đang phát triển có tuổi thọ trung bình 

thấp (65 tuổi), thấp hơn so với thế giới 

- Chỉ số HDI: 

+ Nhóm nước phát triển cao (0,855), cao hơn mức 

trung bình thế giới 

+ Nhóm nước đang phát triển thấp (0,694), thấp hơn 

mức trung bình thế giới 

(2,0đ) 

l,0đ 

l,0đ 

2 a. Toàn cầu hóa có những biểu hiện: (2,0đ) 

— Thương mại thế giới phát triển mạnh: 

+ Tốc độ tăng trưởng thương mại luôn cao hơn tốc độ 
tăng trưởng của nền kinh tế thế giới. 

+ WTO có vai trò lớn trong nền thương mại thế giới 

0,5đ 

— Đầu tư nước ngoài tăng nhanh, lĩnh vực dịch vụ ngày 0,5đ 
\ 

càng chiếm tỉ trọng lớn. 

- Thị trường tài chính quốc tế mở rộng, các tổ chức tài 

chính quốc tế ngày càng có vai trò quan trọng. 
0,5đ • 

— Các công ti xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn: 

+ Phạm vi hoạt động rộng, ở nhiều quốc gia 

+ Nắm giữ nguồn của cải vật chất lớn và chi phối 

nhiều ngành kinh tế quan trọng. 

* Hoăc: 
• 

0,5đ 

• 

+ Số lượng các công ty xuyên quốc gia ngày càng nhiều 

+ Chiếm 30% GDP của thế giới,... 

(Nếu học sinh nêu ý chính thì mỗi ý được 0,25đ) 

b. Thời cơ và thách thức của Việt Nam: (l,5d) 

* Thời cơ: 

— Mở rộng thị trường. 

— Thu hút nhiều nguồn đầu tư nước ngoài. 

— Tiếp nhận các tiến bộ khoa học - công nghệ hiện đại. 

0,75đ 
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- Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

(Học sinh nêu được 3 trong 4 ý được điểm tối đa) 

* TI,‘Í''Ị' thức: 

— Đặt nước ta vào thê cạnh tranh khốc liệt 

— Dễ dẫn đến các hậu quả về môi trường và tài nguyên 

(do chuyển giao công nghệ lạc hậu) 

— Các giá trị đạo đức truyền thống dễ bị tổn thương. 

— Dễ bị ảnh hưởng bởi các cuộc khủng hoảng tài chính, 

kinh tế. 

(Học sinh nêu được 3 trong 4 ý được điểm tối đa)~ 

c. Sự kiện: “giờ Trái Đất” 

0,75đ 

0,5đ 

cu Đặc điếm chủ yếu của nền nông nghiệp Hoa Ku 

- Nền nông nghiệp hàng đầu thế giới. 

- Cơ cấu giá trị sản lượng nông nghiệp có sự chuyển 

dịch: giảm tỉ trọng hoạt động thuần nông, tăng tỉ 
trọng dịch vụ nông nghiệp. 

- Hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu là trang trại. 

- Nền nông nghiệp hàng hóa hình thành sớm và phát 

triển mạnh. 

- Là nước xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới. 

- Nông nghiệp cung cấp nguyên liệu dồi dào cho công 

nghiệp chế biến. 

h. Sự chuyển dịch cơ cấu ngành và cơ cấu lãnh 

thổ công nghiệp của Hoa Kì: 

* Cơ cấu ngành: 

- Giảm tỉ trọng của các ngành công nghiệp truyền 

thống: luyện kim, dệt, gia công đồ nhựa 

- Tăng tỉ trọng của các ngành công nghiệp hiện đại: 

hàng không — vũ trụ, điện tử. 

* Cơ cấu lãnh thổ: 

- Chuyển dần từ Đông Bắc xuống phía Nam và ven 

Thái Bình Dương. 

- Dẫn chứng các ngành: truyền thống như luyện kim, 

chế tạo ô tô, đóng tàu, hóa chất, dệt,... sang các ngành 

(2,0) 
0,25 

0,5 

0,25 

0,5 

0,25 

0,25 

(2,0) 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 
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hiện đại như hàng không - vũ trụ, hóa dầu, công nghệ 
thông tin, cơ khí, điện tự, viễn thông,... 

(Nêu học sinh dân chứng đúng 3 ngành trở xuống được 

0,25đ, 4 ngành trd lên được 0,5đ)_' 

а. Những thuận lợi và khó khăn về mặt tự nhiên 

của miền Đông Trung Quốc đối với sự phát triển 

kỉnh tế: 

+ Thuận lợi: 

- Địa hình thấp, có nhiều đồng bằng châu thổ với đất 

đai màu mỡ, thuận lợi cho phát triển trồng trọt. 

- Khí hậu cận nhiệt đới gió mùa và ôn đới gió mùa, 

mưa nhiều, đa dạng hóa cơ câu cây trồng. 

- Đường bờ biển dài, vùng biển rộng là điều kiện 

thuận lợi cho việc phát triển các ngành kinh tế biển 

(nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản; dịch vụ cảng biển; 

du lịch;...) 

- Vùng đồi núi có rừng và đồng cỏ để phát triển lâm 

nghiệp và chăn nuôi. 

- Là vùng có nhiều khoáng sản, nhất là khoáng sản 

kim loại màu đê phát triển công nghiệp khai khoáng 

và luyện kim màu. 

+ Khó khăn: 

- Bão, lũ lụt ánh hưởng đên đời sông và sản xuất nông 

nghiệp. 

б. Kế tên 4 thành phô trực thuộc trung ương và 2 

đặc khu hành chính của Trung Quốc 

+ 4 thành phô trực thuộc trung ương: Thiên Tân, Bắc 

Kinh, Thượng Hải, Trùng Khánh. 

+ 2 đặc khu hành chính: Hồng Kông, Ma Cao. 

(1,5) 

1,25 

0,25 

(0,75) 

c. Quá trình công nghiệp hóa của Trung Quốc: 

— Giai đoạn đầu ưư tiên phát triển công nghiệp nhẹ 

- Sau đó phát triển các ngành công nghiệp nặng 

truyền thống như khai khoáng, luyện kim, chê tạo 

máy, hóa chất. 

0,5 

0,25 

(1,75) 

0,25 

0,25 
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- Từ năm 1994, thực hiện chính sách công nghiệp 

mới, tập trung chủ yếu vào 5 ngành: điện tử, hóa dầu, 

sản xuất ô tô, chê tạo máy, xây dựng. 

- Sản lượng nhiều ngành công nghiệp đứng đầu thế 
giới như: than, xi măng, thép, phân bón, sản xuất 

điện,... 

- Sự phát triển các ngành công nghiệp kĩ thuật cao 

như điện tử, cơ khí chính xác, sản xuất máy móc tự 
động đã góp phần quyết định trong việc Trung Quốc 

chế tạo thành công tàu vũ trụ. 

- Phát triển công nghiệp nông thôn. 

0,25 

0,5 

0,25 

0,25 

a. Vẽ biểu đố: 

* Xử lí số liệu: 

Bảng: Cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tê của Hoa 

Kì và Trung Quốc, năm 2004 

(Đơn vị: %) 

Nước Nông-lâm- 

ngư nghiệp 

Công nghiệp- 

xây dựng 

• 

Dịch vụ 

Hoa Kì 0,9 .19,7 79,4 

Trung Quốc 14,5 50,9 34,6 

* Tính bán kính R: Trung quốc: R = 1; 

Hoa Kì: R = 2,65 (hoặc 2,7) 

* Vẽ biểu đồ: 

— Vẽ 2 biểu đồ tròn, theo bán kính đã tính. 

— Yêu cầu: chính xác, rõ đẹp, chú thích đầy đủ, tên 

biểu đồ. 

— Nếu vẽ các dạng biểu đồ khác không cho điểm. 

— Thiếu hoặc sai 1 chi tiết trừ 0,25 điểm. 

— Vẽ hai biểu đồ tròn bằng nhau trừ 0,5 điểm. 

b. Nhận xét và giải thích: 

* Nhận xét: 

— Hoa Kì có quy mô kinh tế lớn hơn Trung Quốc (gấp 

7 lần) 

— Cơ cấu GDP của 2 nước có sư khác nhau: 

(2,0) 
0,25 

0,25 

1,5 

1,5 

(2,0) 
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+ Hoa Kì: tỉ trọng nông - lâm- ngư nghiệp nhỏ (0,9%) 

nhưng tỉ trọng dịch vụ rất lớn (79,4%), tỉ trọng công 

nghiệp - xây dựng chiếm 19,4%. 

+ Trung Quốc: tỉ trọng công nghiệp - xây dựng lớn 

(50,9%) nhưng tỉ trọng nông - lâm - ngư nghiệp còn 

khá cao (14,5%), tỉ trọng dịch vụ còn thấp (34,6%) 

- Tỉ trọng trong từng ngành của 2 nước có sự chênh 

lệch lớn: 

+ Nông - lâm - ngư nghiệp: Trung Quốc có tì trọng lớn 

hơn Hoa Kì (13,3%) 

+ Công nghiệp - xây dựng: Trung Quốc có tì trọng lớn 

hơn Hoa Kì (31,5%) 

+ Dịch vụ: Trung Quốc có tì trọng thấp hơn Hoa Kì 

(44,8%) 
• ? i 

thích: 

— Hoa Kì là nước công nghiệp phát triển (hoặc Hoa Kì 

là nước có nền công nghiệp phát triển cao, đã chuyển 

sang nền kinh tế tri thức). 

— Trung Quốc là nước đang phát triển (hoặc đang 

trong quá trình công nghiệp hóa). 

0,5đ 

ĐỂ THI NĂM 2010 

Câu 1 (4,0 điểm) 

1. Em hãy trình bày những biểu hiện chung của hiện tượng 

biên đổi'khí hậu toàn cầu. Nêu nguyên nhân của các biểu 

hiện đó. (l,5đ) 

* Biểu hiện: 

- Hiệu ứng nhà kính làm Trái Đất nóng dần lên. (0,25đ) 

- Mưa axít phá hoại mùa màng, các công trình giao thông,... (0,25đ) 

- Tầng ôdôn mỏng dần và lỗ thủng ngày càng rộng. (0,25đ) 

* Nguyên nhân 

- Khí thải công nghiệp, phương tiện giao thông, thiết bị máy móc,... 

(0,5đ) V 
- Do cháy rừng và nạn phá rừng (0,25d) 
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2. Trong năm 2009 Liên Hợp Quốc đã tổ chức hội nghị gì lớn 

liên quan đên vấn đề môi trường? Hội nghị đó diễn ra ở đâu? 
(0,5đ) 

- Hội nghị Copenhaghen 

- Diễn ra ở Đan Mạch 

3. Nêu những biêu hỉện cụ thể của vấn đế biên đổi khí hậu 

toàn cầu ở Việt Nam. (2,0đ) 

- Số cơn bão ngày càng nhiều, cường độ bão ngày càng mạnh. (0,25đ) 

- Mưa nhiều gây lũ quét ở các vùng trung du và miền núi. (0,25d) 
- Thời tiết biên đổi thất thường, lũ lụt, hạn hán diễn biến ngày càng 

phức tạp. (0,25đ) 

- Đe dọa sạt lở đất ở các vùng ven sông, ven biển. (0,25đ) 

- Xâm nhập mặn ngày càng sâu vào đất liền. (0,25đ) 

- Có nguy cơ thu hẹp diện tích đồng bằng ven biển. (0,25đ) 

- Suy thoái các nguồn tài nguyên (đất, nước, sinh vật). (0,25đ) 

- Ảnh hưởng tới sức khỏe người dân. (0,25đ) 

Câu 2 (4,0 điểm) 

1. Mục đích của Việt Nam khi gia nhập ASEAN là: (l,5đ) 

- Tăng cường quan hệ hợp tác với các nước thành viên, thúc đẩy xu 

thế hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực. (0,5đ) 

— Thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư. (0,25đ) 

- Trao đối kinh nghiệm phát triển, trình độ khoa học kỹ thuật, tạo 

điều kiện cho nền kinh tế nước ta phát triển thuận lợi. (0,25đ) 

— Cải thiện và nâng cao vị thê của Việt Nam trong quan hệ quôc tế, 

mở rộng quan hệ với các nước lớn. (0,25đ) 

— Tham gia ASEAN là bước chuẩn bị cho Việt Nam hội nhập khu 

vực và quốc tế sâu rộng hơn như APEC, ASEM, WTO,... (0,25đ) 

2. Những đóng góp của Việt Nam cho sự phát triển của 

ASEAN (1.5đ) 

- Từ khi trở thành thành viên chính thức của ASEAN tháng 7/1995, 

Việt Nam đã tham gia tích cực, chủ động và có nhiều đóng góp quan 

trọng trên nhiều lĩnh vực hợp tác của ASEAN như văn hóa, giáo dục đào 

tạo, khoa học - công nghệ,... (0,25đ) 

- Đóng góp nhiều sáng kiến để củng cố, nâng cao vị thế của của 

ASEAN trên trường quốc tê, qua đó vị thê của nước ta cũng được nâng 

cao. (0,25đ) 
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- về kinh tế, tăng cường sự trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam và 
các nước ASSEAN. (0,25đ) 

- Góp phần tích cực thúc đẩy việc kết nạp các nước Lào, Mi-an-ma 
và Cam-pu-chia vào ASEAN. (0,25đ) 

- Việt Nam đã cùng các nước ASEAN tiến hành đàm phán và thúc 

đây hợp tác, tự do hóa thương mại, dịch vụ, đầu tư,... như thực hiện 

AFTA, Hành lang Đông - Tây, tham gia tích cực vào tất cả các linh vực 
hợp tác chuyên ngành của ASEAN. (0,25đ) 

- Tô' chức thành công hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ VI tại Hà 

Nội tháng 12/1998. Năm 2010, Việt Nam giữ chức chủ tịch luân phiên 
của ASEAN. 

(Học sinh nêu được 1 trong 2 ý trên thì cho 0,25 điểm. Nếu nêu được 
cả 2 ý thì thưởng thêm 0,25 điểm) (0,25đ) 

3. Em hãy cho biết hành lang kinh tế Đông - Tây của Đông 

Nam Á di qua bốn nước nào? Nêu ý nghĩa của tuyến hành lang 
kỉnh tế này? (l,0đ) 

- Đi qua 4 nước là Mi-an-ma, Thái Lan, Lào và Việt Nam. (0,25đ) - 

- Y nghĩa: 

+ Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân dọc hành lang kinh 
tế Đông - Tây. (0,25đ) 

+ Tăng cường liên kết giữa các nước trong khu vực. (0,25đ) 

+ Phát huy tốt nhất tiềm lực kinh tế - xã hội giữa các nước. (0,25đ) 

Câu 3 (4,0 điểm) 

1. Em hãy nêu những thách thức mang tính toàn cầu mà hiện 

nay nhân loại đang phải đối mặt. (2,0d) 

- Dân số: 

+ Bùng nổ dân số (0,25đ) 

+ GĨà hóa dân số. (0,25đ) 

- Môi trường: 

+ Biên đổi khí hậu toàn cầu và suy giảm tầng ôdôn. (0,25đ) 

+ o nhiễm nguồn nước ngọt, biển và đại dương . (0,25d) 

+ Suy giảm đa dạng sinh học (0,25đ) 

- Các vấn đề khác: 

+ Xung đột sắc tộc, tôn giáo và nạn khủng bô (0,5đ) 

+ Các hoạt động kinh tế ngầm (buôn lậu vũ khí, rửa tiền,...), tội 
phạm liên quan đến sản xuất, vận chuyển, buôn bán ma túy,.... (0,25đ) 
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2. Em hãy trình bày những thuận lợi và khó khăn của Việt 

Nam trên đường hội nhập. (2,0d) 

- Thuận lợi: 

+ Tìm kiếm, mở rộng thị trường... (0,25đ) 

+ Được hưởng quyền ưu đãi, thuận lợi về xuất nhập khẩu hàng hóa 
vào các nước trong WTO. (0,25đ) 

+ Có cơ hội thu hút vốn đầu tư nước ngoài. (0,25đ) 

+ Có nhiều cơ hội tiếp nhận, đổi mới công nghệ, trang thiết bị, mở 
cửa,... tạo điều kiện phát huy nội và ngoại lực. (0,25đ) 

+ Tạo ra sự phân công lao động mới, chuyến dịch cơ cấu kinh tế. (0,25đ) 

- Khó khăn: 

+ Nền kinh tê nước ta còn nhiều hạn chê so với khu vực và thế 
giới. (0,25đ) 

+ Trình độ quản lí kinh tế còn thấp. (0,25đ) 

+ Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tê còn chậm. (0,25đ) 

Câu 4 (3,0 điểm) 

1. Trình bày những hiểu biêt của em vể môi quan hệ hợp 

tác giữa Việt Nam và EU. (l,75đ) 

- Quan hệ giữa EU và Việt Nam là quan hệ hợp tác toàn diện (0,25đ) 

- Quan hệ ngoại giao giữa EU và Việt Nam được thiết lập từ năm 
1990. (0,25đ) 

- Năm 1995 kí Hiệp định khung về hợp tác giữa Việt Nam và EU. 
(0,25đ) 

- Việt Nam và EU đã tiên hành đàm phán Hiệp định Đôi tác và 

hợp tác về một sô vân đề như nhập cư, chống khủng bô, trao đổi khoa 

học công nghệ và nghiên cứu khoa học,... (0,25đ) 

- Quan hệ giữa EU và Việt Nam đã có sự phát triển tốt đẹp trên nhiều 

lĩnh vực (kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, y tếr..) (0,25đ) 

- EU là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam. (0,25đ) 

- Tổng sô vôn FDI và vốn ODA của các thành viên EU tại Việt 

Nam ngày càng tăng. (0,25đ) 

2. Em hãy phân tích bảng số liệu trên để rút ra kết luận về 
vị thê của EU trên trường quôc tế. (l,25đ) 

- Số dần của EU cao gấp 1,55 lần Hoa Kì. (0,25đ) 

- GDP năm 2004 của EU cao gấp 1,08 lần Hoa Kì. (0,25d) 

- Tỉ trọng xuất khẩu trong GDP năm 2004 của EU cao hơn Hoa Kì 

19,5%. (0,25đ) 
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I 

- Tỉ trọng của EU trong xuất khẩu của thế giới năm 2004 lớn hơn 
• Hoa Kì 28,7%. (0,25đ) • 

° EU là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới. (0,25đ) 

Câu 5 (5,0 điểm) 

1. Tính giá trị xuất khẩu và giá trị nhập khẩu của Hoa Kì qua 
các năm. (l,0đ) 

Bảng: Giá trị xuất khẩu và giá trị nhập khẩu của Hoa Kì 

qua các năm 

Năm Gỉá tri xuất khẩu Giá trị nhập khẩu 

1995 584,7 770,9 

2000 V 781,9 1.259,3 

2001 729,1 1.179,2 

2002 693,4 1.200,5 

2003 _ 724,8 1.303,1 

2004 818,5 1.505,7 

(Đơn vị: tỉ USD) 

2. yẽ biểu đồ thích hợp thể hiện giá trị xuất khẩu, giá trị 

nhập khẩu và cán cân xuất nhập khẩu của Hoa Kì thời kì 

1995 - 2004. (2,5đ) 

- Yêu cầu: 

+ Vẽ 2 đường biểu diễn giá trị xuất khẩu và nhập khẩu, khoảng 

cách giữa 2 đường xuất, nhập là cán cân xuất nhập khẩu. 

+ Biêu đô chính xác, đây đủ, đẹp, có tên biểu đồ và chú thích. 

- Nêu thiếu hoặc sai một chi tiết trừ 0,25 điểm 

- Nếu vố bút màu, bút chì, tẩy xóa biểu đồ thì trừ 0,5 điểm 

3. Nhận xét về cơ cấu xuất nhập khẩu của Hoa Kì. (2,Ođ) 

* Xử lí số liệu: (l,0đ) 

Bang: Cơ cau gia tri nhập khâu của Hoa Kì qua các năm 

_______ (Đơn vị: %) 
Năm Giá trị xuất khẩu Giá trị nhập khẩu 

1995 _43,1 56,9 

2000 __38,3 ' 61,7 

2001 38,2 61,8 

% 



2001 38,2 61,8 

2002 36,6 63,4 

2003 35,7 64,3 

2004 35,2 64,8 

* Nhận xét: (l,Ođ) 

Trong thời kì 1995 — 2004: 

— Nhìn chung cơ cấu xuất nhập khẩu của Hoa Kì có sự thay đổi: 

+ Tỉ trọng xuất khẩu giảm liên tục, giảm 7,9%. 

+ Tỉ trọng nhập khẩu tăng liên tục, tăng 7,9%. 

- Tỉ trọng nhập khẩu luôn lớn hơn tỉ trọng xuất khẩu nên cán cân 

xuất nhập khẩu của Hoa Kì luôn nhập siêu, giá trị nhập siêu ngày' 

càng lớn. 

* Lưu ỷ: Nếu học sinh diễn đại theo cách khác mà đảm bảo 

đúng nội dung thì vẫn cho điếm. 

tỉ USD 

1505,7 

năm 

1995 2000 2001 2002 2003 2004 
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ĐỂ THI NĂM 2011 
Câu 1 

a) Toàn cầu hoá là gì? Trình bày các biểu hiện chủ yếu của 
toàn cầu hoá kinh tế. 

* Khái niệm: Toàn cầu hoá là quá trình liên kết các quốc gia trên 

thế giới về nhiều mặt, từ kinh tế đến văn hoá, khoa học,... Toàn 

câu hoá kinh tế có tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của nền kinh 
tê — xã hội thế giới. 

* Những biểu hiện của toàn cầu hoá: 

- Thương mại thê' giới phát triển mạnh: tốc độ tăng trưởng của 

thương mại luôn cao hơn tôc độ tăng trưởng của toàn bộ nền 
kinh tế thế giới. 

- Đầu tư nước ngoài tăng nhanh: trong đó nổi lên hàng đầu là 

các hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm... 

- Thị trường tài chính quốc tê mở rộng: hàng vạn ngân hàng được 

nối với nhau qua mạng viễn thông điện tử, một mạng lưới liên kết 

tài chính toàn cầu đã và đang rộng mở trên toàn thế giới. 

- Các công ti xuyên quôc gia có vai trò ngày càng lớn: các công ti 

xuyên quốc gia chiếm 30% tổng giá trị GDP toàn thế giới, 2/3 

buôn bán quốc tế, hơn 75% đầu tư trực tiếp và trên 75% việc 

chuyển giao công nghệ, khoa học kĩ thuật trên phạm vi toàn 
thế giới. 

b) Chứng minh rằng Việt Nam đã nâng cao vị thế của mình 

trên trường quốc tế và khu vực năm 2009 - 2010 

* Năm 2009: 

— Việt Nam có tôc độ tăng trưởng kinh tế cao. 

- Thiết lập quan hệ ngoại giao song phương với 170 quốc gia trên 

thê giới, kí kết hơn 90 hiệp định thương mại song phương. 

+ Việt Nam đã hoàn thành tốt trọng trách ủy viên không 

thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc năm 2009. 

+ Tham gia hội nghị biến đổi khí hậu toàn cầu tại Cô-pen-ha-ghen. 

* Năm 2010: 

- Tiêp tục đảm nhận vai trò trọng trách ủy viên không thường 

trực của Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc năm 2010. 

- Đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN. 
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Câu 2 

a) 10 thảm họa môi trường đang de dọa nhăn loại 

1. Đất đai bị suy thoái. 

2. Sự biên đối khí hậu, cạn kiệt nguồn năng lượng và hiệu ứng 

nhà kính đang đe dọa toàn nhân loại. 

3. Giảm tính đa dạng sinh vật. 

4. Diện tích rừng bị giảm sút. 

5. Nguồn nước ngọt bị đe dọa. 

6. Ô nhiễm hóa chất. 

7. Đô thị hóa không hợp lí. 

8. Mực nước biển và đại dương dâng cao. 

9. Không khí ô nhiễm nặng nề. 

10. Tầng ôzôn bị thủng. 

b) Những khó khăn mà Việt Nam gặp phải về kinh tế - xã 

hội khỉ giải quyết vấn đề môi trường. 

— Nền kinh tế phát triển chậm, thiếu vốn. 

— Thiếu cán bộ khoa học — k! thuật. 
• • • 

- Nợ nước ngoài. 

— Thiên tai, dịch bệnh phát triển,... 

- Dân. số đông. 

— Trình độ sản xuất còn thấp. 

Câu 3 

a) Phăn tích nội dung và lợi ích của việc thành lập thị 
trường chung châu Ấu. Ỷ nghĩa của việc sử dụng dồng 

tiền chung ơ-rô. 1 

*.Nội dung của việc thành lập thị trường chung châu Ầu: 

- Tự do di chuyến: mọi công dân trong EU đều có quyền tự do 

đi lại, tự do cư trú, tự do chọn nơi làm việc. • # • 9 • • • 

— Tự do lưu thông dịch vụ: các dịch vụ như dịch vụ vận tải, • ^ •• • • •••/ 
thông tin liên lạc, ngân hàng, kiểm toán, du lịch được tự do 

hoạt động trong các nước EU. 

— Tự do lưu thông hàng hóa: các sản phẩm sản xuất hợp pháp 

ở một nước của EU được tự do lưu thông và bán trong toàn 
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thị trường chung châu Âu mà không phải chịu thuế giá trị 
gia tàng. 

— Tự do lưu thông tiền vốn: bãi bỏ các hạn chế đối với giao 

dịch và thanh toán, các nhà đẩu tư có thể lựa chọn khả 
• • 

năng đầu tư có lợi nhất và mở tài khoản tại các ngân hàng 

trong EU. 

* Lợi ích của việc thành lập thị trường chung châu Ầu: 

— Xóa bỏ những trở ngại trong việc phát triển kinh tế trên cơ 

sở thực hiện bôn mặt tự do lưu thông. 

- Thực hiện chung một số chính sách thương mại với các nước 

ngoài EU. 

- Tăng cường sức mạnh kinh tế và khả năng cạnh tranh của 

EU với các trung tâm kinh tế trên thế giới. 

b) Kế tên 13 quốc gia sử dụng dồng tiền chung ơ-rô. Ý nghĩa 

của việc sử dụng đồng tiền chung ơ-rô (Euro) 

* Tên 13 quốc gia: Bỉ, CHLB Đức, Pháp, Phần Lan, I-ta-li-a, 

Hà Lan, Áo, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Lúc-xăm-bua, Hi Lạp, 

' Ai-len và Xlô-vê-ni-a. 

* Ý nghĩa của việc sử dụng đồng tiền chung ơ-rô (Euro): 

— Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu. 

— Xóa bỏ những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ. 

- Tạo thuận lợi cho việc chuyển giao vốn trong EU. 

— Đơn giản hóa công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia. 

Câu 4 

a) Hiện đại hóa là nhiệm vụ hàng dầu ở Trung Quốc vì: 

- Công nghiệp phát triển chưa đều, chậm tiến. 

- Công nghiệp là động lực đế thúc đẩy các ngành kinh tế khác 

phát triển. 

b) Hiện đại hóa trong công nghiệp: 

* Đường lối phát triển: 

— Chuyến từ “nền kinh tế chỉ huy sang nền kinh tế thị 

trường” các xí nghiệp nhà máy được chủ động lập kế hoạch 

sản xuất và tìm thị trường tiêu thụ. 
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— Thực hiện chính sách mỏ cửa, tăng cường trao đổi hàng hóa 

với thế giới. 

- Thu hút vốn đầu tư nước ngoài thông qua các đặc khu kinh 

tế, khu chế xuất. 

— Đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị và chú ý phát triển, ứng 

dụng công nghệ cao cho các ngành công nghiệp đặc biệt 

quan tâm tới các lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ 

sinh học, chế tạo máy công cụ. 

* Quá trình công nghiệp hóa: 

- Giai đoạn đầu: Ưu tiên phát triển công nghiệp nhẹ là các 

ngành sản xuất nhanh mang lại lợi nhuận, cần ít vốn, tận 

dụng nhiều lao động, thị trường tiêu thụ rộng lớn. 

— Giai đoạn sau: Thực hiện chính sách công nghiệp mới, tập 

trung chủ yếu vào 5 ngành: điện tử, hóa dầu, chế tạo máy, 

sản xuất ô tô, xây dựng. 

— Sản lượng nhiều ngành công nghiệp đứng đầu thế giới: 

than, xi măng, thép, phân bón, sản xuất điện,... 

— Sự phát triển các ngành công nghiệp kĩ thuật cao như điện 

tử, cơ khí chính xác, sản xuất máy móc tự động đã góp 

phần quyết định trong việc Trung Quốc chế tạo thành công 

tàu vũ trụ. 

— Phát li iển công nghiệp nông thôn. 

c) Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam: 

— Từ năm 1986 Việt Nam tiến hành đối mới toàn diện nền kinh tế. 

— Thực hiện chính sách mở cửa để thu hút vốn đầu tư nước ngoài. 
4 

— Đôi mới cơ chế quản lí, chuyển từ bao cấp sang nền kinh tế 

thị trường. 

— Thành lập các khu chế xuất, khu công nghiệp để thu hút vốn 

đầu tư, giải quyết việc làm, nâng cao tay nghề cho người lao 

động và xuất khẩu. I 
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Câu 5 

— Xử lí số liệu 

Cơ cấu các ngành kỉnh tế trong GDP của Hoa Kì, giai đoạn 
1960 - 2006 

(Đơn vị: %) 

Năm Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ 

1960 4,0 33,9 62,1 

1997 2,0 27,0 71,0 

2004 0,9 19,7 79,4 

2006 0,9 20,5 78,6 

a) Vẽ biểu đồ miền: 

— Vẽ rõ ràng, chính xác, sô liệu mỗi miền. 

— Chú thích, tên biểu đồ, đơn vị và khoảng cách năm. 

Nếu: 

— Vẽ biểu đồ khác không chấm điểm. 

— Thiếu mỗi ý trừ 0,25 điểm. 

— Chia tỉ lệ trên trục tung không chính xác không chấm điểm. 

— Chia khoảng cách năm trên trục hoành không chính xác trừ 
0,5 điểm. 

b) Nhận xét và đánh giá vai trò của các ngành kỉnh tế trong cơ cấu 
GDP của Hoa Kỉ. 

* Nhận xét: 

Từ năm 1960 — 2006, giá trị cơ cấu các ngành kinh tê trong 
GDP có sự thay đổi: 

- Tỉ trọng của ngành dịch vụ tăng 16,5%. 

Tỉ trọng của ngành công nghiệp có xu hướng giảm 13,4%. 

- Tỉ trọng của ngành nông nghiệp rất thấp và có xu hướng 

giảm 3,1%. 

* Đánh giá: 

- Ngành dịch vụ phát triển mạnh, chiếm tỉ trọng cao nhất. 

— Công nghiệp là ngành tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu 
của Hoa Kì. 

- Tỉ trọng giá trị sản lượng nông nghiệp trong GDP rất thấp và 

có xu hướng giảm nhưng luôn giữ vị trí hàng đầu thế giới. 
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ĐỀ THI NĂM 2012 

Câu __ Nội dung Điểm 

1 4.0 

a. Tác động của cuộc Cách mạng khoa học và công 

nghệ (CMKH — CN) hiện đại dối với sự phát triển 

của nền kỉnh tế thế giới: 

2.0 

Khoa học và công nghệ trở thành lực lượng sản 

xuất trực tiếp (sản xuất phần mềm, công nghệ điện 

tử...). 

- Làm xuất hiện nhiều ngành mới: các ngành công 

0,25 

0,5 
nghiệp có hàm lượng kĩ thuật cao (sản xuất vật liệu 

mới, công nghệ gen, năng lượng mới...), Các dịch vụ 

nhiều kiên thức (bảo hiểm, viễn thông...). 

- Làm thay đổi cơ cấu lao động xã hội, tỉ lệ người làm 

việc bằng trí óc để trực tiếp tạo ra sản phẩm (các lập 

trình viên, thiêt kê công nghệ, sản phẩm trên máy 

0,5 

tính...) ngày càng tăng. 
% 

- Phát triển nhanh chóng mậu dịch quốc tế, đầu tư 

nước ngoài trên phạm vi toàn cầu. 
0,5 

- Làm cho nền kinh tế thế giới chuyển dần từ nền 0,25 
kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế dựa trên tri 

thức, kĩ thuật và công nghệ cao gọi là nền kinh tế tri 
thức. 

• 

b. Khái niệm nền kinh tế tri thức và hường phát 

triển của nền kỉnh tế tri thức ở nước ta 'trong 

tương lai: 

* Khái niệm nền kinh tế tri thức: 

2.0 

Sự tác động của cuộc CMKH - CN hiện đại làm cho 

nền kinh tê thê giới chuyển từ nền kinh tê công 

nghiệp sang một loai hình kinh tế mới dưa trên tri 
• • 

thức, kĩ thuật, công nghệ cao, được gọi là nền kinh tê 

tri thức. 

0,5 
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• 

* Hướng phát triển của nền kinh tế tri thức ở 

nước ta trong tương lai: 

- Xây dựng cơ sở hạ tầng vững chắc cho nghiên cứu 

khoa học và phát triển công nghệ, tăng cường năng lực 

nghiên cứu của các trung tâm nghiên cứu và các trường 

đai hoc. • • 

- Phát triển mạnh các trung tâm công nghệ cao, đầu tư 
thích đáng cho việc nghiên cứu và phát triển khoa học. 

- Chú trọng phát triển công nghệ thông tin, nhất là 

Internet, thương mại điện tử, công nghệ phần mềm. 

- Coi trọng việc phát triển giáo dục và đào tạo, đặc 

biệt chú trọng phát triển nhân tài. 

- Mở rộng quan hệ với .các quốc gia trên thế giới trong 

chuyển giao khoa học, công nghệ, thu hút vốn đầu tư. 

1,5 

0,5 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

2 a, Tây Nam Ả và Trung Á được coi là điểm nóng 4,0 

của thế giới vì: 1,5 
— Có vị trí địa chính trị quan trọng. (Dẫn chứng) 0,5 
- Là nơi cung cấp dầu mỏ chính cho thê giới. (Dẫn 0,25 

> chứng) 

- Thường xuyên xảy ra xung đột sắc tộc, tôn giáo và 

nạn khủng bố. (Dẫn chứng) 

0,5 

n o c 
— Là nơi cạnh tranh ảnh hưởng của các cường quốc. 

6. Ảnh hưởng của tình hình chính trị thiếu ổn định 

ở khu vực Tây Nam Á và Trung Á đến khu vực và 

2,5 

• thế giới. Hướng giải quyết. 1,5 
* Ảnh hưởng:1 

Ánh hưởng đến 2 khu vực: 
0,25 

- Gây mất ổn định ở mỗi quốc gia trong khu vực. 

- Đời sống của người dân bị đe dọa, làm trầm trọng 

thêm tình trạng đói nghèo. 

0,25 

/ì or 

- Kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế. 
0,25 

Ảnh hưởng đến thế giới: 

— Ảnh hưởng đến giá dầu của thế giới, làm xảy ra các 

cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới. 

0,5 

— Môi trường bị ảnh hưởng và suy thoái toàn cầu. 0,25 

76 



* Hướng giải quyêt: 

— Xóa bỏ mâu thuẫn về quyền lợi đất đai, nguồn nước, 

môi trường sống. 

— Xóa bỏ các định kiến về dân tộc, tôn giáo, văn hóa 

và các vấn đề lịch sử. 

— Xóa bỏ sự can thiệp vụ lợi của các thê lực bên ngoài. 

— Nâng cao sự bình đẳng, dân chủ và mức sống của 
người dân, giải quyết nạn đói nghèo._ 

1,0 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

Nêu và giải thích sự thay đổi không gian sản 

xuất công nghiệp của Hoa Kì 

* Sự thay đổi không gian sản xuất công nghíẹp 

của Hoa Kì: 

— Trước đây: sản xuất công nghiệp tập trung chủ yếu ở 
vùng Đông Bắc với các ngành công nghiệp truyền thống 

như: luyện kim, ô tô, đóng tàu, hóa chất, dệt.. 

- Hiện nay: sản xuất công nghiệp mở rộng xuống 

phía nam và ven Thái Bình Dương hình thành vành đai 

công nghiệp mới “Vành đai Mặt Trời” vói các ngành công 

nghiệp hiện đại: hóa dầu, hàng không vũ trụ, công nghệ 
thông tin, điện tử, viễn thông... 

* Giải thích: 

— Do tác động của cách mạng khoa học kĩ thuật và 

toàn cầu hóa tạo ra sự thay đổi trong cơ cấu ngành 

công nghiệp: giảm tỉ trọng các ngành công nghiệp 

truyền thống, tăng tỉ trọng các ngành công nghiệp 

hiện đại. (Dần chứng). 

- Từ thập niên 70 thê kỉ XX đến nay, công nghiệp 

Hoa Kì bị cạnh tranh trên nhiều lĩnh vực bởi các nước 
• • • 

phát triển khác và các nước công nghiệp mới, nên Hoa 

Kì tạo sự thay đổi chiến lược trong sản xuất và phân 

bố công nghiệp. 

— Vùng công nghiệp Đông Bắc đã phát triển lâu đời với 

các ngành công nghiệp truyền thống, cơ sở vật chất kĩ 

thuật, kết cấu hạ tầng trở nên lạc hậu, nên chất lượng 

sản phẩm giảm sút, sức cạnh tranh hạn chế, môi 

trường ô nhiễm.  

4,0 

1,0 

0,5 

0,5 

3,0 

0,75 

0,5 

0,5 
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- Khu vực phía nam và ven Thái Bình Dương có nhiều 
lợi thế: 

+ Hoa Kì chú trọng xây dựng mới các công trình cơ sở 
hạ tầng: hệ thống xa lộ, quy hoạch sông Cô-lum-bi-a, 

sông Cô-lô-ra-đô, phát triển các nguồn năng lượng mới,... 

+ Hoa lữ quan tâm tới việc khai thác môi trường ven 
Thái Bình Dương. 

+ Gần Mĩ Latinh, nơi cung cấp nguyên liệu dồi dào và 
thị trường rộng lớn. 

+ Giá tiền công lao động rẻ hơn so với vùng Đông Bắc. 

+ Khí hậu có nhiều nắng ấm tạo sự hấp dẫn đối với 

cuộc sống dân cư, người lao động. 

tích nhũng thuận lợi và khó khăn của 

điều kiện tự nhiên Trung Quốc đối với sự 
phát trỉên kinh tê — xã hội: 

* Miền Đông: 

— Thuận lợi: 
• • 

+ Đường bờ biển dài 9.000km thuận lợi phát triển tổng 
hợp kinh tế biển. 

+ Có các đồng bằng châu thổ rộng lớn: Đông Bắc, Hoa 

Bắc, Hoa Trung, Hoa Nam với đất phù sa màu mỡ và 

có đất hoàng thổ ở trung lưu sông Hoàng Hà thuận lợi 
đế phát triển nông nghiệp. 

+ Khí hậu chuyển từ cận nhiệt đới gió mùa sang ôn đới 

gió mùa, là cơ sở để đa dạng hóa nông sản. 

+ Có nhiều sông lớn: Hoàng Hà, Trường Giang... có giá trị 
nhieu mặt: Giao thông vận tải, bồi đắp phù sa, thủy lơi, 
thủy sản... ^ 

+ Giàu tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là khoáng sản 

kim loại màu, thuận lợi đế phát triển công nghiệp. 

— Khó khăn 

+ Thiên tai: bão 

+ Thường xảy ra lụt lội về mùa hạ ớ các đồng bằng. 

* Miền Tây: 

— Thuận lợi: 
_ • • 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,5 

0,25 

0,25 

0,25 
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+ Giàu tiềm năng khoáng sản, thủy điện. 0,25 

+ Nhiều đồng cỏ thuận lợi cho phát triển chăn nuôi. 0,25 

- Khó khăn: 

+ Địa hình: Phần lớn là núi cao, sơn nguyên và bồn 0,25 
địa, gây khó khăn cho sản xuất và cư trú. 

+ Khí hậu ôn đới- lục địa khắc nghiệt tạo nên những 0 25 

vùng hoang mạc và bán hoang mạc rộng lớn. 
• 1 

6. Đánh giá thị trường Trung Quốc đối với việc I 1,0 

phát triên kỉnh tê Việt Nam. 

- Thị trường Trung Quốc rộng lớn, dễ tính, có thể 0,5 

châp nhận nhiều sản phẩm của nưđc ta (phân tích). 

- Có nhiều nét tương đồng về văn hóa, phong tục tập quán Q 5 
và thị hiếu (phân tích)._1 * 

4,0 

a. Vẽ biểu đồ thích hợp thế' hiện tốc độ tăng I 
trưởng GDP, GDP/người và số dân của Trung 2,5 

Quốc giai đoạn 1985 - 2010. 0 5 

- Tính GDP/người của Trung Quốc giai đoạn 1985 - 
2010. 

Năm 1985 1995 2004 2010 

GDP/người (USD/người) 223 576 1.269 4.365 

- Tính tốc độ tăng trưởng GDP, dân số và GDP/người 

của Trung Quốc giai đoạn 1985 - 2010 (Đơn vị:%) 

Năm 1985 1995 2004 2010 

GDP 100 291,8 690,1 2.460,0 
Số dân 100 113,2 121,4 125,9 
GDP/người 100 r 258,3 569,0 1.957,4 

- Vẽ biểu đồ: đường biểu diễn, gồm 3 đường (các dạng 

khác không cho điểm). Yêu cầu: Chia tỉ lệ chính xác, 

ghi đầy đủ sô liệu, sử dụng kí hiệu khác nhau cho mỗi 

dường, có chú giải, tên biểu đồ (thiếu mỗi ý trừ 0,25). 



b. Nhận xét và giải thích: 1,5 
Tốc độ tăng trưởng GDP, dân số và GDP/người của Trung 

Quốc giai đoạn 1985 - 2010 đều tăng liên tục nhưng ở 
0,25 

mức độ khác nhau. 

- GDP có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất (dẫn chứng). 

Do Trung Quôc đã thành công trong chuyển đối nền 
kinh tế. 

0,5 

- Số dân có tốc độ tăng rất chậm (dẫn chứng). Do 

Trung Quốc là quốc gia thực hiện chính sách dân số 
triệt để, mỗi gia đình chỉ có một con. 

- GDP/người có tốc độ tăng rất cao (dẫn chứng). Do 

0,25 

ị 
GDP tăng trưởng rất cao trong khi tăng dân số tăng 

chạm nen GDP/người cua Trung Quôc đã có sư gia tàng 
đáng kể. 

0,5 

ĐỂ THI NĂM 2013 

Câu _Nội dung__ Điểm 

1 a Em hiêu như thê nào là khoa học và công nghệ 
trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp? 1,00 

- Khoa học - công nghệ thúc đẩy mạnh mẽ sự tăng 

trưởng kinh tế (GDP) 0,25 

- Khoa học - công nghệ đã trực tiếp làm ra những sản 

phẩm công nghiệp có công nghệ cao,... 0,25 

- Các công viên khoa học, các khu công nghệ cao được 

thành lập đê tạo điêu kiện cho khoa học — công nghê và 

sản xuất nhập thành một. 
0,25 

- Phòng thí nghiệm đồng thời là nhà máy, nơi sản xuất ra 

các loại dược phẩm mới, các vi mạch, phần mềm,..._ 0,25 

6. Việt Nam có những điều kiện thuận lợi gì để tiếp 

cận nền kinh tế tri thức? 1,50 

— Đường lôi, chính sách của Đảng đặc biệt quan tâm phát 

triên giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ. 0,50 

- Tiềm năng về trí tuệ, tri thức của con người Việt Nam 
rất lớn. 0,50 
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Cơ sở hạ tâng và cơ sở vật chất kĩ thuật ngày càng 

vững mạnh. 

- Vị trí địa lí thuận lợi cho việc mô cửa, giao lưu và hội 

nhập vởi nền kinh tế tri thức của thế giđi và khu vực. 

tỉi (fn h t ỉí ỈẤ của công nghệ sinh học và công 

nghệ thông tin trong sản xuất và đời sống. 

- Thành tựu của công nghệ sinh học: 

+ Tạo ra những giống không có trong tự nhiên, cho năng 

suất cao, chất lượng tốt, khả năng chống sâu bệnh tốt. 

+ Tạo ra các loại vắc-xin, hoóc-môn,... để điều trị bệnh. 

+ Tạo ra phân bón vi sinh, thuôc trừ sâu sinh hoc cải 

thiện môi trường,.., 

- Thành tựu của công nghệ thông tin: 

+ Tạo ra các vi mạch, chíp điện tử có tốc độ cao. 

+ Kĩ thuật sô hoá. 
• # 

+ Cáp sợi quang,..._ 

Sự gia tăng dân sô không phù hợp với tăng 

trưởng kinh tê gây ra những hậu quả gìĩ 

- Gia tăng dân sô' quá nhanh trong khi kinh tế tăng 

trường chậm (phổ biên ở các nước đang phát triển) gây ra 
hậu quả: 

+ Kinh tế: GDP tăng trưởng chậm, GDP/người thấp,... 

+ Xã hội: chất lượng cuộc sông chậm được cải thiện: giáo 

dục, y tế,... 

+ Môi trường ô nhiễm. 

+ Tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt, xuống cấp,... 

- Gia tăng dân số quá chậm, hoặc không tăng, hoặc giảm 

dân số trong khi kinh tế tăng trưởng nhanh (phổ biến ở 
các nước phát triển) gây ra hậu quả: 

+ Thiếu lao động bổ sung. 

+ Chi phí phúc lợi cho người cao tuổi tăng cao._ 

0,25 

0,25 

1,50 

0,25 

0,25 

0,25 

2,00 

0,25 

b. Dựa vào bảng sô liệu sau, em hãy rút ra kết luận 

về thực trạng sinh vật của nước ta. 

— Sinh vật nước ta có tính đa dạng cao (dẫn chứng). 

- Nhưng đang bị suy giám (dẫn chứng). 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,50 
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c. Trình bày những thuận lợi về điều kiện tự nhiên 

dối với việc phát triển nông — lâm — ngư nghiệp ở 
Dông Nam Á. 

1,50 

— Địa hình — đất trồng đa dạng: đồng bằng, đồi núi, cao 

nguyên,... đất phù sa, đất feralit,... 
0,25 

- Khí hậu nóng ẩm (nhiệt đới ẩm gió mùa, xích đạo). 0,25 
• - Sông ngòi dày đặc, nhiều nước. 0,25 

-> thuận lợi cho phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới đa 

dạng. 0,25 

- Tài nguyên sinh vật biển phong phú -» phát triển ngu 

nghiệp. 0,25 

- Diện tích rừng xích đạo, nhiệt đới ẩm lớn -> phát 

triển lâm nghiệp. 
0,25 

cu Phản tích những thuận lợi của vị trí địa lí Hoa 

Kì đối với phát triển kinh tế. 
1,50 

- Nằm giữa hai đại dương lớn Địa Trung Hải và Thái Bình 

Dương —> thuận lợi cho giao lưư và phát triển tổng hợp kinh 0,50 
\ tế biển. 

1 

- Tiếp giáp Canada, gần Mĩ Latinh -> có thị trường tiêu 

thụ lớn, cung cấp nguồn nguyên - nhiên liệu dồi dào. 

- Nằm ở bán cầu Tây, cách xa các châu lục khác -» tránh 

0,50 

được thiệt hại từ hai cuộc đại chiên thê giới, giàu lên nhờ 
buôn bán vũ khí,... 

0,50 

6. Vì sao trong những năm 80 của thế kỉ XX Nhật Bản 

lại chú trọng phát triển các ngành công nghiệp đòi 1,50 
• hỏi nhiều chất xám và trình độ kĩ thuật cao? 

3 - Do chịu hậu quả nặng nề từ hai cuộc khủng dầu mỏ 
0,25 

1973 - 1974 và 1979 - 1980. 

— Do Nhật Bản nghèo tài nguyên, thiếu hụt nhiều loại 

nguyên liệu quan trọng. 

— Người lao động cần cù, có tinh thần trách nhiệm cao, 

ham học hỏi, thông minh, sáng tạo. 

— Những sản phẩm công nghiệp truyền thông bị cạnh 

tranh bởi nhiều nước. 

0,50 

0,50 

0,25 
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c. Giải thích vì sao các trung tăm còng nghiệp của 

Nhật Bản phân bố chủ yếu ở vùng Đông Nam - ven 

Thái Bình Dương? 

- Nằm gần tuyến hàng hải quốc tế quan trọng, có nhiều 

cảng biển lớn-» thuận lợi cho xuất, nhập khẩu. 

— Dân cư đông, nguồn lao động dồi dào, có chuyên môn kĩ 

thuật cao, thị trường tiêu thụ lớn. 

- Địa hình ven biển khá bằng phăng -> thuận lợi cho xây 

dựng các trung tâm công nghiệp. 

— Hệ thông đô thị dày đặc, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật-chất 

kĩ thuật phát triển. 

1,00 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

4 

a. Nêu đặc điểm khái quát về Biển Đông. 

- Là biển lớn thứ 2 ở Thái Bình Dương. 

- Tương đôi kín, được bao bọc bởi các vòng cung đảo ở 
phía Đông và Đông Nam. 

- Nằm trong vùng nhiệt đới ẩm gió mùa. 

1,00 

0,25 

0,25 

0,50 

b. Biển Đông tạo diều kiện thuận lợi gì cho phát triển 

tổng hợp kinh tế biển của khu vực Đông Nam Á? 

- Điều kiện phát triển ngành thuỷ sản: Giáp biển, nguồn 

thuỷ sản phong phú, ven biển nhiều vũng, vịnh đầm, phá 

-> khai thác và nuôi trồng. 

- Điều kiện phát triển ngành giao thông vận tải biển: 

Nhiều vịnh nước sầu, cửa sông, nằm gần các tuyến đường 

biển quan trọng của thế giới -> xây dựng cảng. 

- Điều kiện phát triển ngành du lịch biển - đảo: Nhiều 

bãi biển, vũng vịnh đẹp, nhiều rạn san hô, sinh vật đa 

dạng, khí hậu vùng biển tốt. 

- Điều kiện phát triển ngành khai thác khoáng sản và 

làm muôi: Khoáng sản: dầu khí, ti tan,... làm muối thuận 

lơi ở nhiều nơi. 
• 

1,50 

0,50 

0,50 

0,25 

0,25 

c. Tại sao việc giữ vững chủ quyền một hòn đảo, dù 

nhỏ nhưng có ỷ nghĩa rất to lớn đối với nước ta? 

— Các đảo và quần đảo tạo thành hệ thống tiền tiêu bảo vệ 
đất liền. 

1,50 

0,50 
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— Đây là căn cứ để nước ta tiến ra biển và đại dương 

trong thời đại mới, khai thác có hiệu quả các nguồn lợi 

vùng biển, hải đảo và thềm lục địa. 

— Là cơ sở khẳng định chủ quyền của nước ta đồi với 

vùng biển và thềm lục dịa quanh đảo. 

0,50 

0,50 

\ 

0 

5 

a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thế’ hiện tốc độ tăng 

trưởng diện tích, sản lượng và năng suất lúa gạo 

của Nhật Bản giai đoạn 1985 - 2004. 

2,50 

— Xử lí số liêu: s 

Năng suất lúa gạo của Nhật Bản (Đơn vị: tẩn!ha) 
0,25 

Năm 1985 1990 1995 2000 2004 

Năng suất 6,2 6,4 6,1 6,7 6,9 

Tốc độ tăng trưởng diện tích, năng suất 

và sản lượng lúa gạo của Nhật Bản (Đơn vị: %) 

0,75 
Năm 1985 1990 1995 2000 2004 

Diên tích 100,0 87,4 93,4 75,6 70,5 

Sản lượng 100,0 90,0 92,2 81,4 78,2 

Năng suất 100,0 103,2 98,4 108,1 111,3 

— Vẽ biểu đồ: biểu đồ 3 đường biểu diễn. Yêu cầu chính 

xác, đầy đủ, đẹp. 
1,50 

b. Nhận xét và giải thích về tốc độ tàng trưởng diện 

tích, sản lượng và năng suất lúa gạo của Nhật Bản 

giai đoạn trên. 

* Nhân xét:- • 

— Diện tích giảm 29,5%, riêng năm 1995 tăng, đạt 93,4% 

— Sản lượng giảm 21,8%; riêng năm 1995 tăng, đạt 92,2% 

— Năng suất tăng 11,0%, riêng năm 1995 giảm còn 98,4% 

* Giải thích 

— Diện tích giảm là do chuyển đổi cơ cấu cây trồng và 

quá trình đô thị hoá nhanh. 

— Năng suất tăng là do thâm canh, áp dụng các thành 

tưu khoa hoc kĩ thuât,... • • • ' Ệ 9 
— Sản lượng giảm chủ yếu do diện tích giảm. 

1,50 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

Nếu thí sinh diễn dạt theo cách khác mà đúng thì vẫn cho điểm. 
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PHAN II: 

CÁC ĐỂ THI ĐẾ NGHI 

A. ĐỀ THI 

ĐỄ 1 
Câu 1. 

Dựa vào những kiến thức đã học và sự hiểu biết bản thân, hãy: 

Phân tích nguồn gôc và thành tựu của cuộc cách mạng khoa học — kĩ 

thuật lần thứ hai. 

Câu 2. 

Dựa vào những kiến thức đã học và sự hiểu biết bản thân, hãy: 

a. ODA và FDI là gì? Việt Nam nói riêng và các nước kinh tế đang 

phát triển nói chung có những lợi ích và thách thức gì khi nhận được 

các nguồn vốn đầu tư này? 

Trong vòng hai tuần cuối tháng 10 năm 2011 đã có ba sự kiện thế 

giới nồi bật, theo em ba sự kiện đó là gì? Nêu rõ ngày tháng và tóm 

tắt ngắn gọn sự kiện đó. 

Câu 3. 

Dựa vào bảng số liệu sau: 

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU 

CỦA TRUNG QUỐC QUA CÁC NẢM 

(Đơn vị: tỉ USD) 

Năm 1995 2000 2005 2007 2009 2010 

Xuất khẩu 146,5 249,5 762,9 1.219,2 1.203,2 1.580,2 

Nhập khẩu 134,3 224,9 659,8 955,7 1.003,6 1.393,9 

(Nguồn: The World Bank) 

a. Vẽ biếu đồ thích hợp thế hiện giá trị và cơ cấu xuất nhập khẩu 

của Trung Quốc qua các năm. 

b. Nhận xét và giải thích về tình hình hoạt động ngoại thương của 

Trung Quốc trong thời gian trên. 
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Câu 4. 

a. Nêu những đặc điểm khác nhau về điều kiện tự nhiên đối với 
phát triên sản xuât nông nghiệp của các vùng Hoa Kì. 

b. Nguyên nhân nào làm cho Hoa Kì trở thành cường quốc kinh tế 
hàng đầu thế giới? 

Câu 5. 

Khung hoang nợ công Châu Au là gì? Các quôc gia nào trong khu 
vực Châu Au có vân đê nợ công? Biện pháp giải quyết là gì? 

(Trường THPT chuyên Bêh Tre - Bến Tre) 

ĐỀ 2 

Câu 1: 

a. Lien Minh Châu Au (EU) hình thành và phát triển như thế nào? 

Tại sao noi EU là một trung tâm kinh tê hàng đầu thế giới? 

b. Mối quan hệ Việt Nam - EU như thế nào? Cho ví dụ minh họa. 

Câu 2: 

Hiện nay trên thê giới đang đôi mặt nhiều vấn đề mang tính toàn 

câu như: bùng nô dân sô, ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh 
học, khủng bố.... Em hãy cho biết: 

sao khap nơi tren thê giới đêu có các hoat động bảo vệ môi 
trường? 

b. ơ các nước đang phát triển vấn đề bảo vệ môi trường và xóa đói 
giảm nghèo có liên quan gì với nhau? 

c. Ke tên một sô loài động vật ở Việt Nam hiện nay có nguy cơ 
tuyệt chủng và đã tuyệt chủng? 

Câu 3: 

a. Em hãy cho biết đặc điểm ngành dịch vụ của Hoa Kì. 

b. Cho bảng số liệu tình hình ngoại thương của Hoa Kì giai đoạn 
1995 - 2004 

(dơn vị: tỉ USD) 

_Năm 1995 1997 1998 1999 20ỮỮ 2001 2004 
Xuất khấu_ 584,7 688,6 382,1 702,0 781,1 730,8 818,5 
Nhập khấu 770,8 899,0 944,3 1.059,4 1.259,2 1.179,1 1.525,7 

Tinh can can xuat nhập khâu cùa Hoa Kì và nhận xét tình hình 
ngoại thương của Hoa kỳ giai đoạn 1995 - 2004. 
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Câu 4 : 

a. Trung Quốc đã thực hiện đường lối chiến lược gì để phát triển 

công nghiệp? thành tựu đạt được trong công nghiệp? 

b. Cho bảng sô" liệu các sản phẩm công nghiệp Trung Quốc: 

Năm 1985 1995 2004 

Than (triệu tấn) 961,5 1.536,9 1.634,9 

Điện (tỉ kwh) 390,6 956,0 2.187,0 

Thép (triệu tấn) 47 95 272,8 

Xi măng (triệu tấn) 146 476 970,0 

Phân đạm (triệu tấn) 13 26 -28,1 . 

Hãy nhận xét sự tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp Trung 

Quốc giai đoạn 1985 — 2004. 

Câu 5 : 

Cho bảng số liệu dưới đây: 

Tình hình phát triển về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 

giai đoạn 1991 -2000. 

(đơn vị: tỉ USD) 

Năm 1991 1993 1995 1997 1999 2000 

FDI toàn cầu 195 210 380 500 1000 1150 

FDI các nước 

đang phát triển 

50 80 110 190 200 200 

a. Vẽ biểu đồ thích hợp về FDI toàn cầu và FDI vào các nước đang 

phát triển giai đoạn 1991 - 2000. 

b. Nêu nhận xét và giải thích. 

(Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa - TP. Hồ chí Minh ) 

ĐỀ 3 

Câu 1: 

a. ơ-rô với tư cách là đồng tiền chung của EU đã được đưa vào giao 

dịch thanh toán từ năm nào? Tính đến tháng 3 năm 2012, có bao 

nhiêu nước thành viên Liên minh châu Âu EƯ đang sử dụng đồng tiền 

chung này? 
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b. Việc sử dụng đồng tiền chung Euro tạo ra những thuận lợi và 

khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế của Liên minh châu Âu EU? 

c. Dựa vào hiêu biêt của mình, anh (chị) hãy trình bày nguyên 

nhân chủ yêu làm cho đồng Euro mất giá nhanh chóng hiện nay. 

Câu 2: 

a. Dựa vào 2 tháp dân sô' sau, hãy so sánh sự khác biệt về đặc 

điểm dân số Trung Quốc năm 2025 (dự báo) so với năm 2000. Từ đó 

rút ra các nhận định về xu hướng phát triển dân số Trung Quốc 

trong tương lai. 

Tháp dân số Trung Quốc năm 2000 (Triệu người) 

Tháp dân số Trung Quốc năm 2025 (Triệu người)- Dự báo 

b. Dân số Trung Quốc tạo nên những thuận lợi gì đối với sự phát 

triền kinh tế - xã hội? 
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Câu 3: 

a. Nêu những hiểu biết của em về hội nghị COP17 (Ghi đầy đủ tên 

hội nghị bằng tiếng Việt, thời gian diễn ra, địa điểm, số quốc gia và 

vùng lãnh thố tham gia, vấn đề được thảo luận) 

b. Tại sao biên đôi khí hậu toàn cầu là một trong những vấn đề cấp 

bách nhất hiện nay? 

Câu 4: 

a. Nêu đặc điểm nổi bật về tự nhiên và xã hội của các nước Tây 

Nam Á? 

b. Tạp chí tài chính Forbes (Mỹ) vừa công bố danh sách top 10 quốc 

gia, vùng lãnh thổ giàu nhất thế giới năm 2012, dựa theo GDP bình 

quân đầu người. Trong đó có hai quốc gia thuộc khu vực Tây Á là: Qata 

(vị trí số 1 với 88.222USD/người) và Các tiểu vương quốc Ả rập thống 

• nhất (UAE) (vị trí sô 6 với 47.439USD). Dựa vào kiến thức của mình, 

anh (chị) hãy giải 'thích tại sao các nước này lại có mức thu nhập bình 

quân đầu người cao như vậy? Theo anh (chị), sự phát triển kinh tế của 

các nước ở Tây Nam Á hiện nay có bền vững không? Tại sao? 

Câu 5: 

Cho bảng số liệu sau: 

GDP phân theo nhóm ngành của Hoa Kì và Trung Quốc năm 2004 

Đơn vị: Tỉ USD 

Nước Tổng GDP 

Giá trị trong GDP 

Nông 

nghiệp 

Công 

nghiệp 
Dich vu 

• • 

Hoa Kì 11.667,5 105,0 2.298,5 9.264,0 

Trung 

Quốc 
1.649,3 239,1 839,5 

■ 

570,7 

a. Vẽ biếu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ câu GDP phân 

theo các ngành kinh tế của Hoa Kì và Trung Quốc (hăm 2004). 

b. Nhận xét và giải thích. 

(Trường THPT Gia Định TP. Hồ chí Minh) 
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ĐỀ 4 
Câu 1: 

Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại có tác động to lớn dẫn 

đến sự thay đổi trong nền kinh tế - xã hội thế giới. Em hãy cho biết: 

a/ Khái niệm về cách mạng khoa học kĩ thuật. 

b/ Nêu đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại và 

kết quả của nó. 

c/ Cách mạng khoa học k! thuật hiện đại có những tác động tích 

cực và tiêu cực như thê nào đến sản xuất và đời sông? 

d/ Cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại đã tác động như thê nào 

đối với nền kinh tế - xã hội nước ta? 
ỉ 

Câu 2: 

Hãy trình bày một sô" vấn đề môi trường toàn cầu và liên hệ với 

tình hình môi trường nước ta. 

Câu 3: 

Liên minh Châu Âu hình thành và phát triển như thế nào? Trình 

bày tóm tắt mục đích và thể chế của tổ chức này. 

Câu 4: 

Phân tích các tài nguyên thiên nhiên chủ yếu tạo nhiều thuận lợi 

cho sự phát triển kinh tế Hoa Kì? 

Câu 5: 

Cho bảng số liệu về giá trị xuất nhập khẩu của Trung Quốc sau: 

Đơn vi: triều USD 

Năm Tổng giá trị xuất nhập 

khẩu 

Cán cân xuất nhập 

khẩu 

1986 73.846 -11.962 

1990 • 115.436 8.746 

1995 280.864 16.696 

1997 325.162 40.422 

1999 360.649 29.213 

2006 1.770.000 150.000 

aJ Tính giá trị xuất khẩu, nhập khẩu của Trung Quốc qua các năm. 

90 



b/ Vẽ biếu đồ thích hợp thể hiện sự chuyến dịch cơ cấu giá trị xuất, 

nhập khẩu của Trung Quốc qua các năm. 

d Nhận xét biểu đồ và rút ra kết luận. 

(Trường THPT Lý Thường Kiệt - Hóc Môn - TP.HCM) 

ĐỂ 5 

Câu 1: 

Chứng minh nền kinh tế - xã hội của nhóm nước phát triển và 

nhóm nước đang phát triển có sự tương phản rõ rệt? 

Câu 2: 

a. Hãy nêu lợi ích của việc liên kết kinh tê theo khu vực? Cho ví dụ 
chứng minh? 

b. Việt Nam có những trở ngại nào khi tiếp cận nền kinh tế tri 
thức? Em hãy đề ra những giải pháp để xây dựng nền kinh tế tri thức 

ở Việt Nam? 

Câu 3: 

a. Khu vực Tây Nam Á và Trung Á có sự kiện chính trị gì đáng chú 

ý? Những sự kiện nào ở khu vực Tây Nam Á diễn ra một cách dai 

dẳng nhất cho đến nay vẫn chưa chấm dứt? 

b. Hãy nêu nguyên nhân và hậu quả của nó đến sự phát triển kinh 

tê - xã hội của mỗi quốc gia trong khu vực trên? Em có đề xuất giải 

pháp gì nhằm chấm dứt tình trạng này? 

Câu 4: 

Chứng minh dịch vụ là sức mạnh kinh tế của Hoa Kì? Hãy cho biết 

nguyên nhân làm cho nền kinh tế Hoa Kì bị suy yếu từ năm 2007 cho 

đến nay? 

Câu 5: 

Cho bảng số liệu sau: 

GDP và dân sô" của Trung Quô"c giai đoạn 1985 - 2010. 

Năm 1985 1995 2004 2010 

GDP (tỉ USD) 239,0 697,6 1.649,3 5.880,0 

Sô dân (triệu người) 1.070,0 1.211,0 1.299,0 1.347,0 

91 



a. Vẽ biểu đồ thích hợp thế hiện tốc độ tăng trưởng của GDP, dân 

số và GDP bình quân theo đầu người của Trung Quốc giai đoạn 1985 - 
2010. 

b. Nêu nhận xét và giải thích nguyên nhân sự tăng trường đó. 

(THPT Mạc Đĩnh Chi. Thành phố Hồ Chí Minh) 

‘ ĐỂ 6 

Câu 1 : 

Hãy nêu đặc trưng và tác động của cuộc cách mạng khoa học và công 

nghệ hiện đại đến nền kinh tế — xã hội thế giới. Kể tên bốn công nghệ 
trụ côt. Trình bày một số thành tựu do bốn công nghệ trụ cột tạo ra. 

Câu 2: 

a/ Toàn cầu hóa là gì? Hãy nêu nguyên nhân làm xuất hiện xu 

hướng toàn cầu hóa. 

b/ Toàn cầu hóa và khu vực hóa có những nét tương đồng và mâu 
thuẫn gì? 

Câu 3: 

Liên minh EU hiện là liên minh khu vực lớn nhất trên thế giới: 

a/ Em hiểu như thế nào là EU : 6 - 15 - 25 - 27? 

b/ Việc đưa đồng tiền chung EURO vào sử dụng đã đem lại lợi ích 

gì cho các nước thành vịên? Hãy kể tên các nước sử dụng chung đồng 

tiền này. Nêu những khó khăn mà các nước sử dụng chung đồng tiền 

này đang gặp phải hiện nay. 

c/ Vì sao nói: Cộng hòa liên bang Đức là nước có nền kinh tê phát 

triển nhat ở liên minh châu Âu"? 

Câu 4: 

Hiện nay, khu vực Tây Nam Á và Trung Á có những sự kiện chính 

trị gì đáng chú ý? Những sự kiện chính trị nào diễn ra dai dẳng nhất 

cho đến nay vẫn chưa chấm dứt? 

Hãy nêu nguyên nhân và hậu quả của tình hình chính trị - xã hội 

bất ổn của khu vực trên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Em có 

đề xuất gì nhằm chấm dứt tình trạng này?. 
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Câu 5: 

Cho bảng số liệu : 

GDP phần theo khu vực kinh tế của Trung Quốc qua các năm . 

(Đơn vị : tỉ USD) 

Năm 1985 1995 2004 

Tổng GDP 239,0 697,6 1.649,3 

Khu vưc I • 67,9 143,0 239,1 

Khu VƯC II • 96,3 340,4 839,5 

Khu VƯC III • 74,8 214,2 570,7 

a/ Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện qui mô và cơ cấu GDP 

phần theo khu vực kinh tế của Trung Quốc qua các năm. 

b/ Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo khu 

vực kinh tế của Trung Quốc qua các năm. 

(Trường THPT Thủ Đức - TP. Hồ chí Minh) 

« ♦ 

ĐỂ 7 

Câu 1: 

Em hãy cho biết 

a. WTO là gì? Hãy nêu ngày thàng năm thành lập, mục tiêu thành 

lập và các chức năng cơ bản của WTO? 

b. Những cơ hội và thách thức của Việt Nam khi gia nhập WTO? 

Câu 2: 

a. Giải thích tại sao Tây Nam Á được coi là “điểm nóng” của thế giới? 

b. Dựa vào hiểu biết của mình, theo em hiện nay cần có những giải 

pháp gì để giải quyết những mâu thuẫn ở khu vực này? 

Câu 3: 

Dựa vào lược đồ hãy nhận xét sự phân hóa lãnh thố công nghiệp 

Hoa Kì. Giải thích vì sao có sự phân hóa đó? 
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Câu 4: 

Trình bày quá trình hiện đại hóa nông nghiệp ở Trung Quốc. Nước 

ta có thể học tập được kinh nghiệm gì qua bài học phát triển nông 

nghiệp của Trung Quốc? Tại sao? 

Câu 5: 

Cho các số liệu sau ở Trung Quốc: 

(Đơn vị %) 

Năm Cơ cấu lao động Tỉ lệ đóng góp trong GDP 

Nông 

Nghiệp 

Công 

Nghiệp 

Dich 

Vu 
• 

Nông 

Nghiệp 

Công 

Nghiệp 

Dich 

Vu 
• 

1970 81,6 6,4 12,0 35,0 41,0 24,0 

1980 . - 72,1 15,6 12,3 32,0 48,0 20,0 

1990 60,0 21,4 18,6 28,4 43,6 28,0 

2000 50,0 24,0 26,0 26,0 41,0 33,0 

a) Vẽ biếu đồ thể hiện cơ cấu lao động và tỉ lệ đóng góp vào GDP 

của các ngành kinh tế Trung Quốc? 
» 

b) Nhận xét sự thạy đổi về cơ cấu lao động và tỉ lệ đóng góp của các 

ngành kinh tê vào GDP của Trung Quôc qua các năm và giải thích về 
sự chuyển biến đó? 

(Trường THPT Trần Khai Nguyên - TP.HCM) 

94 



ĐE 8 

Câu 1. 

Toàn cầu hóa là gì? Phân tích những cơ hội và thách thức của toàn 

cầu hóa đôi với sự phát triển kinh tế xã hội của nước ta ngày nay. 

Câu 2 : 

Dựa vào kiến thức đã học hai khu vực Trung Á và Tây Nam Á hãy: 

- Nêu những đặc điểm giống nhau của hai khu vực. 

- Nêu nguyên nhân và hậu quả của sự xung đột tôn giáo, sắc tộc và 

nạn khủng bô trong khu vực. 

Câu 3 : 

Cho bảng số liệu: 

GIÁ TRỊ XUẤT - NHẬP KHẨU CỦA TRUNG Qưốc 
GIAI ĐOẠN 1986 - 2006. 

(Đơn vị: Tỉ đôla) 

Năm 1986 1990 1995 1998 1999 2006 

Xuất 

khẩu 

30,9 62,0 148,7 183,7 
i 

194,9 960,0 

Nhập 

khẩu 

42,9 53,3 132,0 140,1 165,7 810,0 

a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự chuyến dịch cơ cấu giá trị 
xuất - nhập khẩu của Trung Quốc giai đoạn 1986 — 2006. 

b. Nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu giá trị xuất - nhập khẩu của 

Trung Quốc qua các năm. 
•• 

Câu 4 : 

Cho bảng số liệu sau: 

Một sô chỉ tiêu về dân số Hoa Ki năm 1950 và 2004. • _ 

Năm 1950 2004 

Số dân (triệu người) 160,0 296,5 

Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên (%) 1,5 0,6 

Tuổi thọ trung bình (tuổi) 70,8 78,0 

Nhóm dưới 15 tuổi (%) 27,0 20,0 
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Nhóm từ 15 đến 65 tuổi (%) 65,0 68,0 

Nhóm trên 65 tuổi (%) 8,0 12,0 

Tỉ lệ dân thành thị (%) 62,0 79,0 

Dựa vào bảng số liệu trên hãy nêu đặc điểm dân số của Hoa Kì. 

Câu 5 : < 

Chứng minh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ nước ta có khả năng 

phát triển tổng hợp kinh tế biển. 

(Trường THPT châu Thành - Bà Rịa Vũng Tàu) 

ĐỀ 9 

Câu 1: 

Phát triển nền kinh tế tri thức là xu thế tất yếu của sự phát triển 

nền kinh tế — xã hội thế giới. Dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết 

của bản thân, hãy: 

a. Em hiểu thế nào là nền kinh tế tri thức? 

b. ‘ Việt Nam có những điều kiện thuận lợi gì để tiếp cận nền kinh 

tế tri thức? 

c. Nêu các hướng phát triển nền kinh tê tri thức của Việt Nam 

trong tương lai. 

Câu 2 : 

Cùng với việc bảo vệ hoà bình, nhân loại hiện nay đang phải đối 

mặt với nhiều thách thức mang tính toàn cầu. Em hãy: 

a. Nêu những thách thức mang tính toàn cầu mà hiện nay nhân 

loại đang phải đối mặt. 

b. Giải thích câu nói: “Bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn của 

nhân loại”. 
• % 

Câu 3 : 

a. Trình bày sự thay đổi trong cơ cấu và phân bô công nghiệp của 

Hoa Kì. Giải thích vì sao có sự thay đổi đó? 

b. Trong giai đoạn đầu xây dựng nền kinh tế tư bản chủ nghĩa 

những người nhập cư có tác động như thê nào tới nền kinh tế của 

Hoa Kì? 
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Câu 4 : 

a. Cho bảng số liệu sau: , 

MỘT SỐ CHỈ SỐ Cơ BẲN CỦA EU VÀ HOA KÌ 

Chỉ số EU Hoa Kì 

Dân sô (triệu người — năm 2005) 459,7 296,5 

GDP (tỉ USD - năm 2004) 12.690,5 11.667,5 

Tỉ trọng xuất khẩu trong GDP (% - 

năm 2004) 

26,5 7,0 

Tỉ trọng của EU và Hoa Kì trong 

xuất khẩu của thế giới (% - năm 

2004) 

37,7 9,0 
• 

a. Em hãy phân tích bảng số liệu trên để rút ra kết luận về vị thê 

của EU trên trường quốc tế. 

b. Trình bày những hiểu biết của em về mối quan hệ hợp tác giữa 

Việt Nam và EU. 

\ 

Câu 5: 

Cho bảng số liệu sau: 

GIÁ TRỊ GDP PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ CỦA HOA KÌ 

VÀ TRƯNG QUỐC NẢM 2004 

(Đơn vi: Tỉ USD) 

Nước Nông - Lâm - 

Ngư nghiệp 

Công nghiệp - 

Xây dựng 

Dich vu 
• • 

• 

Hoa Kì 105,0 2.298,5 9.264,0 

Trung Quốc 239,1 839,5 570,7 

a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất so sánh cơ cấu GDP phân theo ngành 

kinh tế của Hoa Kì và Trung Quốc năm 2004. 

b. Nhận xét và giải thích cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế của 

2 nước. 

(Trường THPT Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu) 
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I 

ĐỀ 10 
# 

Câu 1 

Cuộc cách mạng khoa học ki thuật hiện đại có tác động to lớn đến 

tình hình kinh tế — xã hội thế giới, hãy: 

a. Phân tích tác động của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật đến 

việc thay đổi cơ cấu nền kinh tế quôc dân. 

b. Nêu hậu quả của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật đối với sự 

phát triển kinh tế — xã hội và môi trường. 

Câu 2 

a. Phân tích những lợi ích và tác động tiêu cực của xu hướng toàn 

cầu hóa đôi với sự phát triển kinh tế — xã hội thế giới. 

b. Những thuận lợi và thách thức của Việt Nam khi gia nhập WTO. 

Câu 3 

a. Phân tích những khó khăn, tồn tại của nền kinh tế Trung Quốc 

trong quá trình cải cách, mở cửa và hiện đại hóa đất nước. 

b. Việc thực hiện chính sách dân số triệt để ảnh hưởng gì đến sự 
phát triển kinh tê — xã hội Trung Quốc. Liên hệ với việc thực hiện 

chính sách dân số nước ta hiện nay. 

Câu 4 

a. Phân tích điều kiện thuận lợi để đưa Hoa Kì trở thành cường 

quốc kinh tế thế giới. 

b. Phân tích các yếu tố để tạo nên sức mạnh của “Vành đai Mặt 
• • • 

Trời” so với vùng sản xuất truyền thống Đông Bắc Hoa Kì. 

Câu 5. 

Cho bâng số liệu sau 

TÌNH HÌNH XUẤT - NHẬP KHẨU CỦA TRUNG QUỐC, 

GIAI ĐOẠN 1996 - 2009 

Đơn vị: Tỷ USD 

Nỉm 1996 2001 2002 2003 2004 2006 2009 

Tổng giá trị xuất 

- nhập khẩu 
281,0 501,0 620,9 821,7 1135,5 1170,0 2908,0 

Cán cân xuất - 

nhập khẩu 
12,0 17,0 30,5 

• 

32,9 30,7 150,0 314,0 
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a. Tính giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc qua các năm. 

b. Vẽ biểu đồ thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị xuất — nhập 

khẩu của Trung Quốc, giai đoạn 1996 - 2009. 

c. Nhận xét và giải thích về tình hình xuất nhập khẩu và sự chuyển 

dịch cơ cấu xuất nhập khẩu của Trung quốc, giai đoạn 1996 — 2009. 

(Trường THPT Chu Văn An - Bình Phước) 
0 

ĐỀ 11 

Câu 1. 

a) Chứng minh rằng trong thế giới hiện đại có sự tương phản lớn 

giữa các nhóm nước phát triến và đang phát triển về trình độ phát 

triển kinh tế xã hội. 

b) Giải thích câu nói: Trong bảo vệ môi trường cần phải “tư duy 

toàn cầu, hành động địa phương”. 

Câu 2. Hoa Kì là một cường quốc kinh tê lớn trên thê giới 

a) Phân tích những thuận lợi và khó khăn của vị trí địa lí đối với 

sự phát triển kinh tê Hoa Kì. 

b) Trình bày sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ công nghiệp của Hoa Kì. 

c) Giải thích nguyên nhân ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cơ cấu 

lãnh thổ công nghiệp đó. 

Câu 3. , ■ * ' ' '• ’ 1 ■ ”1>Í 

a) Tại sao hiện nay khu vực Tây Nam Á được coi là một điểm 

nóng của thế giới? 

b) Nêu quan điểm của bản thân về vấn đề tranh chấp hiện nay 

trên Biển Đông giữa nước ta và một sô nước trong khu vực. 

Câu 4. 

a) Kinh tế tri thức là gì? 

b) So sánh sự khác biệt giữa nền kinh tê nông nghiệp, nền kinh 

tê công nghiệp và nền kinh tê tri thức. 

c) Em hãy cho biết hướng phát triển nền kinh tê tri thức ở nước 

ta trong thời gian tới. 
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Câu 5. 

Cho bảng sô liệu sau: 

Sản lượng một sô nông sản chính của Trung Quốc 

Năm 

Sản lượng 
1985 1995 2000 

• • 

2004 

Lương thực 339,8 418,6 407,6 422,5 

Bông (sợi) 4,1 4,7 4,4 5,7 

Lac 
• 6,6 10,2 14,4 14,3 

Mía 58,7 70,2 69,3 93,2 

a) Vẽ biếu đồ thê hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng một số nông 

sản chính của Trung Quôc. 

b) Nêu nhận xét và giải thích nguyên nhân dẫn đến sự tăng trưởng 

sản lượng nông sản củaTrung Quốc. 

(Trường THPT Đồng Xoài - Bình Phước) 

ĐỀ 12 

Câu 1: 

1) Nền kinh tế - xã hội thế giới trong những năm gần đây phát 

triển theo xu hướng nào? 

2) Xu hướng trên có ảnh hưởng như thế nào đối với công cuộc đổi 

mới ở nước ta? 

Câu 2: 

v Kể tến các vấn đề môi trường toàn cầu. Nêu nguyên nhân và đề 
xuất biện pháp giải quyết. 

Câu 3: 

Hãy trình bày nội dung và lợi ích của bốn mặt tự do lưu thông 

trong EU. Các dự án trong lĩnh vực giao thông vận tải đã đem đến 

những lợi ích gì cho các nước? 

Câu 4: 

Phân tích những thuận lợi của vị trí địa lí và tài nguyên thiên 

nhiên đối với phát triển nông nghiệp, công nghiệp ở Hoa Kì? 
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Câu 5: 
% 

Dựa vào bảng số liệu về sản lượng một số nông sản của Trung Quốc: 

(Đơn vị : triệu tấn) 

Ns\. Năm 

Sản lưựng^\ 

1985 1995 2000 

% 

2004 

Lương thực 339,8 418,6 407,6 422,5 

Bông 4,1 4,7 4,4 5,7 

Lac 
• 6,6 10,2 14,4 14,3 

Mía 58,7 70,2 69,3 93,2 

a) Vẽ biếu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng một số nông 

sản chính của Trung Quốc. 

b) Nhận xét sự gia tăng của một số nông sản và nêu nguyên nhân 

của sự gia tăng đó. 

(Trường THPT Lộc Ninh - Bình Phước) 

ĐỂ 13 

Câu 1 

a. Thê nào là nền kinh tê tri thức? Phân tích vai trò của nền kinh 

tế tri thức đối với sự phát triển kinh tế - xã hội thế giới? 

b. Việt Nam có những điều kiện thuận lợi gì để tiếp cận nền kinh 

tế tri thức? 

c. Việt Nam cần phải làm gì để tiến nhanh đến nền kinh tế tri thức? 

Câu 2: 

a. Khu vực Tây Nam Á và Trung Á có sự kiện chính trị gì đáng chú 

ý? Những sự kiện nào diễn ra một cách dai dẳng nhất cho đến nay 

vẫn chưa chấm dứt? 

b. Hãy nêu nguyên nhân và hậu quả của nó đến sự phát triển kinh 

tế - xã hội của mỗi quốc gia trong khu vực trên? Em có đề xuất giải 

pháp gì nhằm chấm dứt tình trạng này? 

% 
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Câu 3: 

a. Lập bảng so sánh điều kiện tự nhiên, các ngành kinh tế và 
thành phô lớn của các vùng kinh tê Trung Quốc: Đông Bắc, Hoa Bắc, 
Hoa Trung, Hoa Nam. 

b. Vì sao các đặc khu kinh tế Trung Quốc thường tập trung ven biển? 

c. Vai trò của các đặc khu này đối với sự phát triển kinh tế Trung Quốc? 

Câu 4: 

a. Nêu những đặc điểm khác nhau về điều kiện tự nhiên đôi với sản 
xuất nông nghiệp của các vùng ở Hoa Kì. 

b. Trình bày nguyên nhân phát triển kinh tế của Hoa Kì. 

Câu 5: 

Dựa vào bảng số liệu ; 

Tống sản phẩm trong nước (GDP) theo giá thực tế của Hoa Kì và 
Trung Quốc năm 2004 

Nước Giá trị GDP (tỷ USD) 

Nông nghiệp Công nghiệp Dich Vu • • 
Hoa Kì 105,0 2.298,5 9.264,0 

Trung Quốc 239,1 839,5 570,7 

a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thế hiện quy mô và cơ câu tổng sản 
phẩm trong nước (GDP) của Hoa Kì và Trung Quốc năm 2004. 

b. Nhận xét và giải thích GDP phân theo các ngành kinh tế của 2 nước. 

(Trường THPT Nguyễn Khuyến - Bình Phước) 

ĐỂ 14 
Câu 1: 

Nêu vai trò và đặc điểm của ngành công nghiệp. So sánh đặc điểm 
của sản xuất công nghiệp với đặc điểm của sản xuất nông nghiệp. 

Câu 2: 

Cho 3 địa điểm sau đây: 

Hà Nội vĩ độ 21°02 B 

Huế vĩ độ 16°26B 

TP. Hồ Chí Minh vĩ độ 10°47 B 

a. Vào ngày tháng nào trong năm mặt trời lên thiên đỉnh ở Huế? 

(Trình bày cách tính được phép sai sô trước và sau 1 ngày) 
« 
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b. Tính góc nhập xạ của tia sáng mặt trời ở Hà Nội và TP. Hồ Chí 

I Minh khi mặt trời lên thiên đỉnh ở Huế. 

Câu 3: ' 

I Cho bảng số liệu sau: 

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA NGÀNH DU LỊCH NƯỚC TA Ị 

QUA CÁC NẢM 

Năm 2000 2002 2003 2004 2005 2006 

Doanh thu 

(tỉ đồng) 
4.458,5 7.855,9 8.649,8 10 734,5 14.693,4 16.732,0 

• 

Tổng số lượt khách 12.628,8 24.182,7 24.509,7 28.661,4 31.968,4 32.601,3 

{nghìn lượt người) * 

- Khách trong nước 8.613,5 17.300,9 18.897,5 21.340,7 24.865,5 24.854,9 

-Khách quốc tế 4.015,3 6.881,8 5.612,2 7.320,7 7.102,9 7.746,4 

(Nguồn: Niên giám thống kè Việt Nam 2007, 

NXB thống kề, 2008, trang 476) 

Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện doanh thu, tổng số lượt 

khách, khách trong nước và khách quốc tế trong ngành du lịch nước ta 

qua các năm và nêu nhận xét. 

Câu 4: 

a. Một trận đá bóng giao hữu giữa hai đội Pháp và Braxin diễn ra 

lúc 19 giờ 45 phút ngày 28 tháng 2 năm 2006 tại Braxin. Các nước 

đều có truyền hình trực tiếp trận đấu này, hãy tính giờ truyền hình 

trực tiếp ở các nước sau: 

Nước Kinh độ 

Braxin 45°T 

Viêt Nam • 105°Đ 

Anh 0° 

LB Nga (Moscow) 45°Đ 

Hoa Kì (Los Angeles) 120°T 

Ác-hen-ti-na (Buenos Aires) 60°T 

Nam Phi (Johannesburg) 30°Đ 

Gambia 15°T 

Trung Quốc (Bắc Kinh) 120°Đ 
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b. Trình bày sự phân bố các vành đai khí áp và gió bằng hình vẽ. 

Giải thích vì sao có sự phân bô khí áp đó. Nêu nguyên nhân gây ra 

các hướng gió trên Trái Đất. 

Câu 5: 

a. Sự phát triển dân số do những yếu tố nào tạo thành và quyết định? 

b. Kết cấu dân số già và kết cấu dân số trẻ có những thuận lợi và 

khó khăn gì trong việc phát triển kinh tế? 

c. Cho biêt công thức tính dân số vào năm sau, vào 10 năm sau đó 

(cho tỉ lệ tăng dân số không thay đổi)? Điền vào bảng dân số sau cho 

hoàn chỉnh: 

Năm 1990 1991 1992 1996 2000 

Dân số (ngàn người) ? 
• 69.742 ? 

é 
? 
é 

? 
• 

Giả sử tỉ lệ tăng dân số suôt thời kì không thay đổi là 1,8%. 

(Trường THPT Trần Hưng Đạo - Đăk Nông) 

ĐỂ 15 

Cau 1: 

Hãy nêu những tác động của cách mạng khoa học - công nghệ hiện 

đại tới sự phát triển kinh tế - xã hội thế giới? 

Cau 2: 

Thời cơ của toàn cầu hóa đối với Việt Nam và một số khó khăn, 

thách thức khi Việt Nam gia nhập vào WTO? 

Câu 3: 
t 

Một Hội nghị được tổ chức ở nước Anh vào lúc 20 giờ ngày 

20/10/2006 thì ớ Hà Nội (Việt Nam) Newdeli (An Độ) và Oasinton 

(Hoa Kì) là mấy giờ? Biết rằng Anh múi giờ 0, Hà Nội múi giờ 7, 

Newdeli múi giờ 5 và Oasinton múi giờ 19. 

Câu 4: 
% 

Chứng minh liên minh châu âu (EƯ) là một khu vực tự do lưu thông 

hàng hóa, dịch vụ, con người, tiền vốn giữa các nước thành viên? 
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Câu 5: 

Cho bảng số liệu: 

Số dân và gia tăng dân số của Trung Quốc thời kỳ 1970 - 2004 

Năm 1970 1995 1997 1999 2004 

Số dân (triệu người) 776 1.221 1.236 1.259 1.299 

Gia tăng dân số tự nhiên (%) 2,58 1,06 1,06 0,87 0,59 

a/ Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tình hình số dân và gia tăng dân 

sô của Trung Quốc thời kỳ 1970 - 2005. 

b/ Nhận xét và giải thích tình hình số dân và gia tăng dân số của 

Trung Quốc thời kỳ trên 

Câu 6 

Tính thời gian Mặt Trời lên thiên đỉnh tại các địa điểm sau: 

Quảng Bình: 17°B, Huế: 16°26’ B, Cần Thơ: 10°02’ B, Nha Trang: 

12°02’B. 

Câu 7 • 

Tại sao toàn cầu hóa là xu thê tất yếu của thời đại? 

(Trường THPT Krông Nô - Đăk Nông) 

ĐỀ 16 

Câu 1: 

So sánh hai khu vực Tây Nam Á và Trung Á. Tại sao hai khu vực 

này lại trở thành điểm nóng của thế giới? Hậu quả của vấn đề trên và 

giải pháp tháo gỡ? 

Câu 2: 

Thế giới phân chia thành hai nhóm nước chính: phát triển và đang 

phát triển là do sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế — xã hội. 

Chứng minh vấn đề trên. 

Câu 3: 

Thê mạnh về nông nghiệp của Hoa Kì? Dựa trên những thế mạnh 

đó Hoa Kì đã phát triển nông nghiệp như thế nào? 

Câu 4: 

Chứng minh EU là một liên minh khu vực lớn trên thê giới. Sự 
thành công trong hợp tác, liên kết của EU là gì? 
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Câu 5: 

Dựa vào bảng số liệu sau: 

Quốc gia Tống sản phẩm 

quốc dân (GDP) 

Giá trị trong GDP 

(ti USD) 

Cơ că'u lao động trong 

từng khu vực (%) 

NN CN DV NN CN DV 

Trung Quốc 902 171,4 442,0 288,6 47,7 20,8 31,5 

Hoa Ki 7834 156,7 2.115,2 5.562,1 2,4 25,3 72,3 

(Nguồn: Tuyển tập 10 năm đề thi Olympic 30 tháng 4 địa lí 11. 

NXB Giáo Dục năm 2006) 

a/ Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế trong tổng sản phẩm quốc 

dân và cơ cấu lao động hoạt động trong từng khu vực của Hoa Kì và 

Trung Quốc. 

b/ Nêu nhận xét và giải thích. 

(Trường THPT Duy Tân - Phú Vên) 

ĐỀ 17 
Câu 1: 

Cuộc Cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã thúc đẩy quá 

trình chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế thế giới như thế nào? 

Câu 2: 

Thế giới đang phải đối phó với sự suy giảm đa dạng sinh vật. Em hãy: 

a. Phân tích các nguyên nhân chính gây nên hiện tượng này. 

b. Tác động của suy giảm đa dạng sinh học. 

c. Việt Nam cần phải thực hiện những biện pháp nào để duy trì sự 
đa dạng sinh học trên lãnh thổ của mình? 

Câu 3: 

So sánh tình hình sản xuất và phân bố nông nghiệp của Hoa Kì và 

Trung Quôc. Vì sao ở Hoa Kì, những vùng nông nghiệp phát triển 

nhất lại là những vùng có mật độ dân cư thấp? 
% 

Câu 4: 

Nêu những biện pháp mà Trung Quốc đã áp dụng trong hiện đại 

hóa công nghiệp. Những biểu hiện nào cho thấy công nghiệp Trung 

Quốc mang đặc điểm của một cường quốc công nghiệp? 
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Câu 5: 

Cho bảng sô” liệu sau: 

ĐẲƯ Tư TRựC TIẾP CỦA NƯỚC TA RA NƯỚC NGOÀI 
I 

GIAI ĐOẠN 1991-2004 

Năm Sô dư án • Vốn điều lệ (triệu USD) 

(dự án) Tổng số Nước ngoài góp Việt Nam góp 

1991. 03 4,0 2,0 2,0 

1999 10 6,8 3,4 3,4 

2000 15 1 5,6 2,2 3,5 

2003 26 27,6 1,6 26,1 

2004 17 9,7 0,1 9,6 

(Nguồn: Tổng cục thống kè, nước CHXHCN Việt Nam) 

a. Hãy vẽ trên cùng một biểu đồ để thể hiện sô dự án và sô vốn 

điều lệ theo số liệu đã cho. 

b. Qua biểu đồ, hãy rút ra nhận xét về quá trình đầu tư trực tiếp ra 

nước ngoài của nước ta trong giai đoạn trên. 

(Trường THPT Kon Tum) 

ĐỂ 18 
% 

Câu 1: 

Toàn cầu hóa 

a/ Trình bày các biểu hiện chủ yếu của toàn cầu hóa kinh tế. 

b/ Toàn cầu hóa kinh tế đã đem lại những cơ hội và những thách 

thức gì cho Việt Nam? 

Câu 2: 

Chứng minh nền kinh tế-xã hội của nhóm nưộc phát triển và nhóm 

nước đang phát triển có sự tương phản rõ rệt. Liên hệ Việt Nam. 

Câu 3: 

Hoa Kì. 

a/ Chứng minh Hoa Kì là một cường quốc kinh tế hàng đầu của thế giới. 

b/ Những nguyên nhân nào làm cho Hoa Kì sớm trở thành cường 

quốc kinh tế hàng đầu thế giới? 
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Câu 4: 

Trung Quốc 

a/ Nêu những đặc điểm cơ bản về dân cư và xã hội của Trung Quốc. 

b/ Chính sách dân số đã tác động đến dân số Trung Quốc như thế nào? 
Câu 5: 

Dựa vào bảng sô' liệu: 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT MỘT số SẢN PHẨM 

CÔNG NGHIỆP CỬA THẾ GIỚI, THỜI KÌ 1950-2003 

Năm 

Sản phẩm^ 

• 

1950 1960 1980 1990 2003 

Than (triệu tấn) 1.820 2.603 3.770 3.387 5.300 
Điện (tỉ kWh) 967 2.304 8.247 11.832 14.851 
Thép (triệu tấn) 

«/ Lií.. ** ii 

189 
/ 1 1 k « 

346 682 770 870 
a/ Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tốc độ tăng trưởng các sản phẩm 

công nghiệp nói trên. 

b/ Nhận xét tốc độ tăng trưởng của các sản phẩm trên. 

> (Trường THPT Pleiku - Gia Lai) 

ĐỀ 19 

Câu 1: 

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy: 

,/', Trình bày,những đặc trưne cơ bản và những điều kiện cần thiết 
Q6 phât tnên nên kinh tê tri thức. 

k ^bân tích những tác động của cuộc cách mạng khoa hoc công 
nghệ hiện đại đến sự phát triển kinh tế - xã hội thế giới. 

r't • Ihứ ?Nam CÓ những đi^u ki^n thu^n 1<?i để tiếp cận nền kinh 

Câu 2: 

Dựa vào kiến thức đã học về Hoa m và hai bảng số liệu sau: 

Bảng số liệu 1: Số dân Hoa Kì giai đoạn 1980 - 2005 

----- Đơn vi: Triều na ì thi 
Nâm 1800 1820 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1 1960 1980 2005 
Số' dân 5 10 17 31 50 76 105 132 179 227 296,5 
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Bảng số liệu 2: Một số chỉ số về dân số Hoa Kì 

Năm 1950 2004 

Tỉ suất gia tăng dân sô tự 
nhiên (%) 

1,5 0,6 

Tuổi thọ trung bình (tuổi) 70,8 78,0 

Nhóm tuổi dưới 15 tuổi (%) 27,0 20,0 

Nhóm tuổi trên 65 (tuổi) 8,0 12,0 

a. Từ hai bảng sô liệu trên em hãy rút ra những đặc điểm về. dân 

số Hoa Kì. 

b. Nêu tác động của người nhập cư tới sự phát triển kinh tế - xã 

hội Hoa Kì. 

Câu 3. 

Dựa vào kiên thức đã học về Liên minh Châu Âu (EU), em hãy: 

a. Trình bày mục đích của việc hình thành EU. 

b. Chứng minh EU là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới. 

c. Đồng tiền chung ơ-rô mang lại những lợi ích gì cho các nước 

thành viên? , 

Câu 4: 

Cho bảng sô" liệu sau: 

Tỉ lệ gia tăng dân sô tự nhiên trung bình năm 

của thê giới và các nhóm nưdc. 

(Đơn vị: %) 

^\Giai đoạn 

Nhóm nưóc^\ 
1960-1965 1975-1980 1985-1990 1995-2000 2000-2005 

Phát triển 1,2 0,8 0,6 0,2 0,1 

Đang phát triển 2,3 1,9 1,9 1.7 1,5 

Thế giới 1,9 1.6 1,6 1,4 . 1,2 

a. Nhận xét và giải thích về tỉ lệ gia tăng dân sô tự nhiên của 

nhóm nước đang phát triền, phát triển và thê giới. 

b. Hiện tượng bùng nố dân sô và già hóa dân sô tác động như thế 

nào đến phát triển kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống? 
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Câu 5 

Cho bảng số liệu: 

TỔNG GIÁ TRỊ VÀ CÁN CÂN XUẤT NHẬP KHẨư TRƯNG QUỐC 

GIAI ĐOẠN 1986-1999 

Đơn vi: Triêu USD 

Năm Tổng giá trị xuất nhập khẩu Cán cân xuất nhập khẩu 

1986 73.846 - 11.962 

1990 115.436 8.746 

1995 • 28.864 16.696 

1997 325.162 40.422 

1999 360.649 29.213 

a. Tính giá trị xuất nhập khẩu của Trung Quốc qua các năm. i 

b. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu giá trị xuất nhập 

khẩu Trung Quốc qua giai đoạn trên. 

c. Rút ra nhận xét. 

(Trường THPT Trần Quốc Tuấn - Kon Tum) I 

\ 

ĐỀ 20 
0 I 

Câu 1: 

a. Vì sao nói toàn cầu hóa là một xu thế tất yếu? 

b. Trình bày những biểu hiện của toàn cầu hóa? 

c. Thời cơ và thách thức của Việt Nam khi tham gia vào quá trình 

toàn cầu hóa. 

Câu 2: 

a. Nêu đặc điểm nổi bật về tự nhiên và xã hội của Tây Nam Á. 

b. Tại sao Tây Nam Á là nơi cạnh tranh ảnh hưởng của các cường 

quốc trên thế giới? ■ 

Câu 3: 

a. Mục đích thành lập EU? 

b. Chứng minh EU là liên kết khu vực lớn nhất trên thế giới? 

c. Thê nào là liên kết vùng? Lợi ích liên kết vùng là gì? I 
m 
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Câu 4: 

a. Trình bày những đặc điểm dân cư — xã hội của Trung Quôc. 

b. Chính sách dân số của Trung Quốc đã có tác động như thế nào 

đến kinh tế — xã hội Trung Quốc? 

c. Đặc điểm phân bố dân cư Trung Quốc? Nguyên nhân? 

Câu 5: 

Cho bảng số liệu: 

GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH vụ CỦA HOA KỲ. 

(Đơn vị: Tỷ USD) 

Năm 1984 1994 2003 2004 

Xuất khẩu • 291,0 703,3 1.020,5 1.147,2 

Nhập khẩu 399,3 801,7 1.517,0 1.764,3 

a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa 

và dịch vụ của Hoa Kì qua các năm. 

b. Nhận xét và giải thích. 

(Trường THPT Phan Châu Trinh - Đà Nẩng) 

ĐỀ 21 

Câu 1: 

Việt Nam gia nhập WTO có những thời cơ và những thách thức gì? 
1 •• 

Câu 2: 

a) Hãy nêu những nét giống nhau về tự nhiên và xã hội của khu vực 

Tây Nam Á và Trung Á. 

b) Vì sao Tây Nam Á và Trung Á lại trở thành “điểm bất ổn” trên 

thế giới? 

Câu 3. 

Em hãy nêu những đặc điểm cơ bản của các miền tự nhiên Hoa Kì. 

111 



Câu 4. 

a) Em hãy nhận xét bảng số liệu: 

Cơ CẤU GDP CỦA TRUNG QUỐC 

(đơn vị tính %) 

Năm 1985 1995 2004 

• 

2011 
Nông nghiệp 28,4 20,5 14,5 11,0 

Công nghiệp 40,3 48,8 50,9 49,5 

Dich vu • • 31,3 30,7 34,6 39,5 

b) Tại sao nói EU có vị thế hết sức quan trọng trong nền kinh tế 
thế giới? 

Câu 5: . 

Cho bảng sô liệu: 

GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA HOA KÌ 

__(Đơn vị: triệu USD) 

Năm 1995 2000 2001 2002 

w * mr V/ 1/« 

< 

2003 2004 
Xuất khẩu 584,7 781,9 729,1 693,4 724,8 818,5 

Nhập khẩu 770,9 1.259,3 1.179,2 1.200,5 1.303,1 1.505,7 

a) Em hãy chọn và vẽ loại biểu đồ thích hợp nhất, thể hiện sự thay 

đổi cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của Hoa Kì giai đoạn 1995 - 2004. 

b) Qua biểu đồ và bảng số liệu hãy rút ra nhận xét và giải thích tại sao 

Hoa Kì liên tục nhập siêu nhưng nền kinh tế vẫn đứng đầu thế giới? 

(Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển - Cà Mau) 

ĐỂ 22 

Câu 1: 

a. Vì sao trong bảo vệ mội trường cần phải “tư duy toàn cầu, hành 

động địa phương”? 

b. Hãy cho biết thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Rio+20, 

mục tiêu và chủ đề chính của hội nghị. 

Câu 2: 

a. Toàn cầu hóa và khu vực hóa có nét tương đồng và mâu thuẫn gì? 



b. Vấn đề xung đột sắc tộc, tôn giáo và khủng bố ở khu vực Tây 

Nam Á và Trung Á có phải là vấn đề mang tính toàn cầu không? Tại 

sao? Cần có những giải pháp gì để giải quyết tình hình trên? 

Câu 3: , ' '' , "■ ' *! ';* 

a. Đặc điểm công nghiệp của Hoa Kì và Trung Quốc có những điểm 

khác nhau cơ bản nào? 

b. Vì sao các đặc khu kinh tế của Trung Quốc thường tập trung ven 

biển? Hãy cho biết vai trò của các đặc khu này đối với sự phát triển 
kinh tế Trung Quốc? 

Câu 4: 

a. Chứng minh vai trò thống trị của nền kinh tế Hoa Kì đoi với 

nền kinh tê các khu vực khác. 

Những nguyên nhân nào làm cho nền kinh tế Hoa Kì suy yếu từ 
năm 2007 đến nay? 

Câu 5: 

Cho bảng số liệu: 

TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU PHÂN THEO NHÓM HÀNG 

CỦA NƯỚC TA TRONG 2 NẢM 2000 VÀ 2005 

(Đơn vị: triệu USD) 

_Năm 2000 2005 
Xuất khẩu 5.448,9 16.705,8 
Hàng CN nặng và khoáng sản 1.377,7 4.844,7 

Hàng CN nhẹ và TTCN 1.549,8 6.849,4 

Hàng nông sản 2.521,4 5.011,7 

Nhập khẩu 8.155,4 19.733,0 
Tư liệu sản xuất 6.917,6 18.726,6 

Hàng tiêu dùng 1.237,8 1.006,4 

a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện rõ nhất quy mô, cơ cấu xuất nhập 

khẩu phân theo nhóm hàng của nước ta năm 2000 và 2005. 

b. Nhạn xet tinh hình xuât nhập khâu của nước ta trong thời gian trên. 

(Trường PT Thực Hành Sư Phạm - Đại Học An Giang) 
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ĐE 23 
Câu 1: 

Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện đại ảnh hưởng lớn đến sự 
phát triển của nền kinh tế thế giới. 

Anh, chị hãy: 

a. Phân tích tác động của nó đến sự phát triển của nền kinh tế thế giới. 

b. Nước ta có thuận lợi gì để tiếp cận nền kinh tế tri thức? 

Câu 2: 

Tại sao lại nói “Tây Nam Á là điểm nóng của thế giới”? Theo anh, chị 
nó có hậu quả gì? Hãy đề ra biện pháp giải quyết cho các vấn đề đó. 

Câu 3: 

Trong bài báo cáo gần nhất của Liên hiệp quốc có nói “Thế kỉ 21 là 

thế kỉ của Trung Quốc”, anh, chị hãy: 

a. Tại sao Trung Quốc lại cho rằng hiện đại hóa các ngành kinh tế 
công nghiệp và nông nghiệp là nhiệm vụ hàng đầu? 

b. Trung Quốc đã có những biện pháp gì để thực hiện thành công 

công cuộc hiện đại hóa - công nghiệp hóa? 

c. Cong cuộc hiện đại hóa đã mang lại những thay đổi quan trọng 

trong nền kinh tế - xã hội Trung Quốc như thế nào? Hãy liên hệ với 
Việt Nam.. 

Câu 4: 

Chứng minh rằng Hoa Kì là đất nước của những người nhập cư? 

Nêu tác động của nó đến kinh tế - xã hội Hoa Kì. 

Câu 5: 

Cho bảng số liệu sau đây: 

GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CỬA HOA KÌ GIAI ĐOẠN 1990 - 2004 

Đơn vị: Tỉ USD 

NĂM 1990 1995 2000 . 2004 

Xuất khẩu 393,6 584,7 781,9 818,5 

Nhập khẩu 
• 

517,0 770,9 1.259,3 - 1.505,7 

a. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu giá trị xuất nhập 

khẩu của Hoa Kì qua các năm. 

b. Nêu nhận xét và giải thích. 

(Trường THPT Việt Mỹ - cần Thơ) 
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B. ĐÁP ÁN 

Ị- ĐẾ 1 
Câu 1. 

Dựa vào những kiến thức đã học và sự hiểu biết bản thân, 

hãy: Phân tích nguồn gốc và thành tựu của cuộc cách mạng 

khoa học — kĩ thuật lần thứ hai. 

* Nguồn gốc: 

- Do yêu cầu của cuộc sống con người, cụ thể là yêu cầu của kĩ thuật 

và sản xuất, trở thành động lực và nguồn gốc sâu xa dẫn tới ơuộc cách 

mạng công nghiệp thê kỉ XVIII — XIX và cuộc cách mạng khoa học — 
kĩ thuật hiện nay. 

- Khi bước sang nền sản xuất hiện đại, do bùng nổ về dân số và 

của con người ngày càng cao, trong khi đó tài 

nguyên thiên nhiên đang vơi cạn dần, vì vậy, những công cụ sản xuất 

mới có kĩ thuật cao, những nguồn năng lượng mới và những vật liệu 

mới đang được đặt ra ngày càng bức thiết đôi với cuộc sống con người. 

- Do yêu cầu của các cuộc chiến tranh, các bên tham chiến phải đi 

sâu nghiên cứu khoa học — kĩ thuật để cải tiến vũ khí và sáng tạo ra 

loại vũ khí mới có sức mạnh hủy diệt lớn hơn nhằm giành thắng lợi 
về mình. 

- Những thành tựư về khoa học - kĩ thuật cuối thế kỉ XIX, đầu thế 
ki XX đã tạo tiền đề và thúc đẩy sự bùng nổ của cuộc cách mạng khoa 

học — kĩ thuật lần thứ hai của nhân loại. 

* Thành tựu: 

- Trong lĩnh vực khoa học cơ bản: Con người đã thu được những 

thành tựư hêt sức to lớn, đánh dấu những bước nhảy vọt chưa từng có 

trong lịch sử ở các ngành Toán, Lí, Hóa, Sinh vật học,... Các nhà khoa 

học có phát minh quan trọng như sóng điện từ, trường điện từ, tia 

rơnghen, những định luật mới về toán học, lí học, hóa học. 

- Phát minh về công cụ sản xuất mới, trong đó có ý nghĩa to lớn 

nhất là sự ra đời của máy tính, máy tự động và hệ thống máy tự động. 

- Đã tìm ra những nguồn năng lượng mới hết sức phong phú: năng 

lượng nguyên tử, năng lượng nhiệt hạch, năng lượng Mặt Trời đang 

dần dần được con người sử dụng, và trong một tương lai không xa nó 

sẽ thay thê ngành nhiệt điện và thủy điện. Đã sáng chế ra những vật 
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liệu mới như Pô-li-me trong tình hình vật liệu tự nhiên đang cạn kiệt 
dần trong thiên nhiên. 

f 

- Đã thành công trong cuộc "cách mạng Xanh" trong nông nghiệp, 

nhờ đó con người đã tìm ra phương hướng để khắc phục được nạn đói 
ăn, thiếu thực phẩm kéo dài từ bao thế kỉ. 

- Đạt được những tiến bộ thần kì trong các lĩnh vực giao thông vận 

tải và thông tin liên lạc, nhờ đó loài người đã có những phương tiện 

thông tin liên lạc và phát sóng truyền hình hết sức hiện đại. 

- Đạt được thành tựu kì diệu — thành tựu chinh phục vũ trụ, khoa 

ụ 1 du 1 ^^ di vũ trụ đã và đang phục vụ đắc lực trên nhiều 
phương diện cho cuộc sống của con người trên Trái Đất. 

Câu 2. J 

a. ODA và FDI là gì? Việt Nam nói riêng và các nước kinh tê 
đang phát triển nói chung có những thuận lợi và hạn chế gì khi 
nhận được các nguồn vốn đầu tư này? 

• ODA: Hỗ trợ phát triển chính thức, là một hình thức đầu tư 
nước ngoài. Hỗ trợ bởi vì các khoản đầu tư này thường là các 
khoản cho vay không lãi suất hoặc lãi suất thấp với thời gian 
vay dài. Đôi khi còn gọi là viện trợ. Phát triển vì mục tiêu danh 
nghĩa cua các khoản đâu tư này là phát triển kinh tê và nâng 
cao phúc lợi ở nước được đầu tư. Chính thức, vì nó thường là cho 
Nhà nước vay. 

- Lợi ích của việc nhận nguồn vốn ODA: 

• Lãi suất thấp (dưới 20%, trung bình từ 0,25%/năm). 

• Thời gian cho vay cũng như thời gian ân hạn dài (25-40 năm 
mới phải hoàn trả và thời gian ân hạn 8-10 năm). 

• Trong nguồn vốn ODA luôn có một phần viện trợ không hoàn 
lại, thập nhất là 25% của tổng sô vôn ODA. 

- Thách thức của của Việt Nam và các nước phát triển khi nhận 
được nguồn vốn ODA: 

Các nước giàu khi viện trợ ODA đều gắn với những lợi ích và chiến 

lược như mở rộng thị trường, mở rộng hợp tác có lợi cho họ, đảm bảo 

mục tiêu về an ninh - quốc phòng hoặc theo đuổi mục tiêu chính trị,... 
Vì vậy, họ đều có chính sách riêng hướng vào một số lĩnh vực mà họ 
quan tâm hay họ có lợi thế như: phải chấp nhận dỡ bỏ dần hàng rào 
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thuế quan, nhập khẩu tối đa hàng hóa của họ,... Nếu các nước nhận 

được ODA mà không đầu tư tốt có thể lâm vào tình trạng nợ nần. 

• FDI: Đầu tư trực tiếp nước ngoài, là hình thức đầu tư dài hạn của 

cá nhân hay công ty nước này vào nước khác bằng cách thiết lập cơ sở 
sản xuất, kinh doanh. Cá nhân hay công ty nước ngoài đó sẽ nắm 

quyền quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh này. 

- Lợi ích của thu hút FDI: 

• Bô sung cho nguồn vốn trong nước. 

• Nguồn thu ngân sách lớn cho nhà nước. 

• Tiêp thu công nghệ và kinh nghiệm quản lý. 

• Tham gia mạng lưới sản xuất toàn cầu. 

• Tăng sô lượng việc làm và đào tạo nhân công cho nước nhà. 

- Thách thức của của Việt Nam và các nước phát triển khi nhận 

được nguồn vốn FDI: Nếu các nước đang phát triển không thực hiện 

tốt quá trình quản lý thì sẽ làm cho nền kinh tế càng phụ thuộc hơn 

vào nước ngoài, các doanh nghiệp có vốn FDI tích cực khai thác tài 

nguyên nước ta dẫn đến cạn' kiệt, gây ô nhiễm môi trường, sự cạnh 

tranh không minh bạch với các công ty trong nước, đồng thời các nước 

cũng rất nhận được công nghệ và kinh nghiệm quản lý tiên tiến,... 

b. Trong vòng hai tuần cuối tháng 10 năm 2011 đã có ba sự 
kiện thế giới nổi bật là: 

- 15/10/2011: Lũ lụt tồi tệ nhất ở Thái Lan trong vòng 50 năm 

qua, khiến hàng chục triệu người bị ảnh hưởng và khiến nước này bị 
tổn thất tới 45 tỷ USD. 

- 20/10/2011: Đại tá Gaddaíĩ bị quân nổi dậy sát hại tại Sirte quê 

hương ông, đánh dấu việc kết thúc nội chiến ở Libya. 

- 31/10/2011: Liên Hợp Quốc công nhận bé gái Anna Balazsi được 

sinh ra tại một bệnh viện cách thủ đô Budapest (Hungary) 245km là 

công dân thứ 7 tỷ của thế giới. 

Câu 3. 

a. Vẽ biểu đồ: 

- Vẽ biếu đồ cột chồng theo giá trị tuyệt đôi của xuất nhập khẩu 

Trung Quốc qua các năm (tính thêm tổng kim ngạch xuất nhập khẩu). 

- Vẽ chính xác, rõ, đẹp và đầy đủ các chi tiết cần thiết như: tên 

biểu đồ, số liệu, đơn vị, chú thích. 
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+ Nếu thiếu tên biểu đồ trừ 0,25 điểm 

+ Nếu vẽ biếu đồ miền tuyệt đôi trừ 0,5 điểm, các dạng biểu đồ 
khác không cho điểm 

+ Nếu thiếu chú thích trừ 0,5 điểm 

+ Nếu thiếu số liệu hoặc đơn vị trừ 0,25 điểm 

Biểu đồ thể hiện giá trị và cơ câu xuất nhập khẩu của 

Trung Quôc qua các năm 

Tỉ USD 
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□ Giá trị xuầ khấu □ Giá trị nhập khẩu 

2005 2007 2009 2010 Năm 

Tổng giá trị xuất nhập khẩu 

6. Nhận xét và giải thích: 2,0 điểm 

* Nhận xét: 

- Giá trị xuất nhập khẩu của Trung Quốc tăng liên tục qua các 
năm, tăng mạnh từ 2005 - 2010 (dẫn chứng). 

- Tổng giá trị xuất nhập khẩu tăng liên tục qua các năm, từ năm 
1995 đến 2010 tăng 10,6 lần. 

+ Giai đoạn từ 1995 - 2000 tăng chậm. Tổng giá trị xuất nhập 

khẩu năm 2000 khoảng 1,7 lần năm 1995. 

+ Giai đoạn từ 2000 - 2010 tăng nhanh. Tổng giá trị xuất nhập 

khẩu năm 2010 khoảng 6.3 lần năm 2000. Ị 



- Cán cân xuất nhập khẩu của Trung Quốc ngày càng nghiêng về 

tình trạng xuất siêu. 

+ Năm 1995: 12,2 tỉ USD. 

+ Năm 2005: 103,1 tỉ USD. 

+ Năm 2010: 186,3 tỉ USD. 

* Giải thích: 

- Đây là thành tựu của công cuộc Đổi mới, hiện đại hóa nền kinh tế 

Trung Quốc. 

- Kinh tế Trung Quốc đã có tốc độ tăng trưởng nhanh, đang vươn 

lên trở thành một trong những cường quốc kinh tế thế giới. 

- Sức cạnh tranh của hàng hóa Trung Quôc trên thị trường quôc tê 

rất cao nhờ vào giá cả phải chăng, sản phẩm mẫu mã đa dạng, chất 

lượng ngày càng được cải thiện. 

- Sự bảo hộ đồng Nhân dân tệ của chính phủ nó cũng góp phần làm 

cho cán cân thương mại của Trung Quốc luôn trong tình trạng xuât siêu. 

Câu 4. 

ữ. Nêu nhũng đặc điênt khác nhữu vê điêu kiện tự nhiên đoi 

với phát triển sản xuất nông nghiệp của các vùng Hoa Kì. 

- Vùng phía Tây: Các đồng bằng nhỏ ven Thái Bình Dương có đất 

tương đối màu mỡ, khí hậu cận nhiệt và ôn đới hải dương thuận lợi 

phát triển trồng trọt. 

- Vùng Trung tâm: 

+ Phần phía Bắc là gò đồi thấp, có đồng cỏ phát triển chăn nuôi. 

+ Phần phía Nam là đồng bằng phù sa sông Mi-xi-xi-pi có đất đai 

màu mỡ, khí hậu cận nhiệt thuận lợi cho trông trọt. Đây là vùng tập 

trung diện tích đất nông nghiệp lớn. 

- Vùng phía Đông: Phần lớn là đồi núi thấp, ven biển có các đồng 

bằng nhỏ" khí hậu ôn đới hải dương với lượng mưa tương đối lớn, là 

vùng có diện tích đất nông nghiệp lớn, đất đai phì nhiêu thích hợp 

cho nhiều loại cây trồng. 

b. Nguyên nhân nào làm cho Hoa Kỉ trở thành cường quôc 

kinh tế hàng dầu thế giới? 

— Có vị trí địa lí thuận lợi (dẫn chứng). • • • • 

- Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên phong phú. (dẫn chứng). 

— Nhờ nguồn vôn, kĩ thuật từ châu Âu sang cùng nguồn lao động nô 

lệ da đen từ châu Phi trong buổi đầu xây dựng đất nước. 
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.y ”nẫl* *"»: học kI thu*‘ cô"« nghệ phát 
Wến trỉ ttành lực tưạng sản xuất đẩy nhanh tõc độ phát triển kinh 
tê - xã hội. 

. ■ Nguồn lợỉ từ cịc cuộc, chiến tranh thế giới và nhờ vào sức mạnh 

kinh tế, quân sự Hoa Kì tìm cách mở rộng thị trường đầu tư và thi 

trường xuất khẩu hàng hoá ra thế giới. 

Câu 5: 
% 

^LK/Iủ1ih0?ns ** Ch&u Âu là một «* khủng hoàng nọ 
còng vứ điểm bùng ní dâu tiên là Hy Lạp vào dầu 2010 khi chi 2 
các khoản nợ chính phủ liên tục tăng lên. 

. qUÔC gia có vân đề n? côns trong khu vực Châu Âu 
gôm các thành viên: Hy Lạp, Ireland, Ialia, Tây Ban Nha, Bồ Đào NhT 

H Sip cũng đã bị đẩy tới bờ vực để nhận gói cứu trợ. 

* Biện pháp giải quyết: 

“ NJZĨ2/05/201° các nước thành viên trong khu vực Eurozone và 
iMb đã thông qua khoản vay 110 tỉ ơ-rô cho Hy Lạp. 

^gàĩ0^/20!° Bộ trưởng Bộ tài chính Châu Âu đã thông qua 

f ,cứ“ 7,50,tỉ, ơ'rÔ nhằT đảm bảo 8Ịf ển dịnh tài chính ở khu vực 
Châu Au và thiết lập ra Uỷ Ban ổn định tài chính Châu Âu. 

- Tháng 11/ 2010 là gói cứu trợ 85 tỉ ơ-rô cho Ireland, 

- Tháng 05/2011 là gói cứu trợ 78 tỉ ơ-rô cho Bồ Đào Nha. 

__ T-Tháng 08/201 l ngân hàng Trung Ương Châu Âu (ECB) đã tung 

,lớn đê mua trái phiếu chính Phủ của Italia và Tây Ban 
Nha với điều kiện các nước này phải cắt giảm chi tiêu mạnh mẽ hon . 

. ^ n^cHy lạp’ Ireland- Bồ Đào Nha đã thông qua các biện pháp 

mạnh mẽ trước áp lực của ^ trường> trong khi đó Anh 
p ải đối mặt với những rủi ro suy giảm niềm tin của giới đầu tư. 

rul.TV-í™2?12 CêC nhêlễnh đạ0 Trung Õu& và Liên Minh 

lălA^Óm họp tại thủdÔ Bắc mnh dể thảo luận vấn đề trọng 

ỉ"g h°Ỉ!!g nợt CÔng ChỄU Âu* Trunể Quốc đang cân nhắc tới 
khả năng hỗ trợ Châu Âu giải quyết vấn đề nợ công. 
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ĐE 2 

Câu 1: 

a. Quá trình hình thành và phát triển Liên Minh châu Ầu (EU): 

- Năm 1957, sáu nước thành viên đã thành lập cộng đồng kinh tế 
Châu Au (EC), là tiền thân của EU hiện nay. Lấy thời điểm năm 1957 
là năm EU được thành lập. 

- Quá trình phát triển trong 50 năm qua (1957 - 2007) có các đặc điểm: 

+ số„lượng thành viên ngày càng tăng từ 6 thành viên (1957) 
tăng lên 27 thành viên (2007) 

+ EƯ mở rộng và phát triển theo thời gian và trong không gian 
địa lý. 

+ Cac nươc liên kêt, thông nhât ngày càng cao. 

* EU là trung tâm kinh tế hàng đầu trên thế giới: 

- EU là một trong 3 trung tâm kinh tế lớn hàng đầu thế giới. 

“ ®ứng đầu thê giới về GDP, năm 2004 vượt cao hơn Hoa Kì và 
Nhật Bản. 

- Ey chiếm 31% tổng giá trị kinh tế thế giới và tiêu thụ năng 
lượng chiêm 19% tiêu thụ năng lượng thế giới. 

- Trong viện trợ thế giới EU chiếm 59%, sản xuất ô tô chiếm 26% 

- Trong khi dân số EU chiếm 7,1% và dân số chỉ chiếm 2,2% thế giới. 

b. Mối quan hệ Việt Nam - EU: 

* Hợp tác phát triển toàn diện: 

. " ,Phát triên nông thôn’ &iảm khoảng cách giàu nghèo, nâng cao 
Chat lượng cuộc sông 

- Phát triển nguồn nhân lực, y tế, giáo dục 

- Hô try kỹ thuật, quản lý, đặc biệt trong lĩnh vực kế toán tài 
chính và sở hữu trí tuệ. 

• • 

* Hợp tác thương mại: 

7 ’à đòi tóc lớn nhất của Việt Nam chiếm 17% tổng giao dịch thương 
mại (2005) thứ 2 là Hoa K: 14%, Nhật bản: 13%, Trung Quả: 11%. 

- Việt Nam là đối tác lớn thứ 4 của EƯ. 
* Đầu tư: 

- :2004 tổng vốn đầu tư của các nước EU vào Việt Nam đat 
6,9 tỉ USD với 473 dự án, chiếm 9,04% vốn FDI đứng đầu trong danh 
sách các nước đầu tư vào Việt Nam. 
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Câu 2: 

a. Khắp nơi trên thê giới bảo vệ môi trường vì: 

- Bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn của nhân loại. 

- Môi trường là ngôi nhà chung của tất cả mọi người, trong đó con 

người tồn tại và phát triển. 

- Cuộc sông con người có liên hệ mật thiết với môi trường. 

- Con người là một thành phần của môi trường không thể tách rời. 

- Môi trường phát triển bền vững là điều kiện lý tưởng của nhân loại. 

b. ơ các nước đang phát triên bảo vệ môi trường và xóa đói 

giảm nghèo có liên quan: 

- Ở cắc nước đang phát triển, cuộc sống của phần lớn dân cư gắn 

liền với việc khai thác trực tiếp nguồn lợi từ tự nhiên. 

- Việc khai thác bừa bãi, không hợp lý đã làm cạn kiệt tài nguyên, 

ảnh hưởng xấu đên môi trường, làm môi trường biến đổi. 

- Những thiên tai bão, lũ , hạn hán... làm cho cuộc sống người dân 

ngày càng đói nghèo. 

- Đê giảm đói nghèo trên cơ sở vẫn dựa vào nguồn tài nguyên cần 

phải có biện pháp cụ thể, kịp thời. 

- Vậy việc bảo vệ môi trường ở các nước đang phát triển không thể 
tách rời cuộc đâu tranh xóa đói giảm nghèo. 

c. Một sô loài động vật ở Việt Nam hiện nay có nguy cơ tuyệt 

chủng và đã tuyệt chủng: 

- Một sô loài có nguy cơ tuyệt chủng: 

+ Hổ, bò xám, bò tót, hươu vàng, hươu cà tong, hươu xạ 

+ Hạc cổ trắng, gà lôi lam mào đen, công, trĩ, rùa... 

- Một số loài đã bị tuyệt chủng: 

+ Tê giác 1 sừng, tê giác 2 sừng, heo vòi, vượn, tay trắng, cầy nước.... 

Câu 3: 

a. Đặc điểm ngành dịch vụ của Hoa Kì: 

- Năm 2004 chiếm 79,4% GDP. 

* Ngoại thương: 

- Kim ngạch xuất nhập khẩu là 2.344,2 tỉ USD chiếm 12% thế giới. 

- Nhập siêu 707,2 tỉ USD năm 2004. 
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* Giao thông vận tải: 

- Hiện đại nhất thế giới, phát triển tất cả các loại hình giao thông 

vận tải - 

- Đường hàng không có 30 hãng hàng không, 382 sân bay lớn nhỏ, 

đảm nhiệm 1/3 tổng số khách trên thế giới. 

- Đường ô tô: tổng chiều dài 6,43 triệu km (2004). 

- Đường sắt dài nhất thế giới 226,6 nghìn km (2004). 

- Đường biển, đường ống cũng rất phát triển. 

* Tài chính — ngân hàng: 

- Năm 2002 có 600 nghìn tổ chức ngân hàng thu hút 7 triệu lao 

động , mạng lưới ngân hàng tỏa khắp thế giới. 

* Thông tin liên lạc, du lịch: 

- Thông tin liên lạc hiện đại nhất thế giới, mạng lưới thông tin 

bao phủ toàn cầu. 

- Có nhiều vệ tinh và thiết lập hệ trống định vị toàn cầu (GPS). 

- Du lịch rất phát triển, doanh thu 74,5 tỉ USD (2004). 

b. Bảng số liệu tình hình ngoại thương của Hoa Kì giai đoạn 

1995 -2004 

(đơn vị: tỉ USD) 

Năm 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2004 

Xuất khẩu 584,7 688,6 382,1 702,0 781,1 730,8 818,5 

Nhập khẩu 770,8 899,0 944,3 1.059,4 1.259,2 1.179,1 1.525,7 

Cán cân XNK -186,1 -210,4 -562,2 -357,4 -478,1 -448,3 -707,2 

* Nhận xét: 

Giai đoạn 1995 — 2004: 

- Giá trị xuất khẩu tăng không liên tục, tăng từ 584,7 tỉ USD lên 

818,5 tỉ USD. Tăng 233,8 tì USD (tăng 1,4 lần) 

- Giá trị nhập khẩu tăng không liên tục, tăng từ 770,8 tì USD lên 

1.525,7 tì USD. Tăng 754,9 tỉ USD (tăng 2,0 lần)T 

- Giá trị nhập khẩu tăng nhanh hơn giá trị xuất khẩu. 

* Giai đoạn 1995 - 2004 giá trị nhập khẩu luôn cao hơn giá trị 
xuất khẩu cho ta biết ngoại thương của Hoa Kì nhập siêu. Nhập siêu 

cao nhất vào năm 2004 đạt - 707,2 tì USD. 
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* Hoa Kì là nước có nên kinh tê đứng đầu thê giới nên mở rộng 

ngoại thương. Nhập siêu do nhập nhiều nguyên liệu, chất xám. Thị 
trường nội địa lớn và phát triển chủ yếu là dịch vụ. 

Câu 4: 

a. 
• + Đường lối chiên lược phát triển ngành công nghiệp của 

Trung Quốc: 

— Thực hiện chính sách kinh tế thị trường 

— Thực hiện chính sách mở cửa: 

+ Tăng cường giao lưu hợp tác với thế giới. 

+ Tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài. 

+ Cho các công ty nước ngoài đầu tư, quản lí sản xuât công nghiệp 
tại các khu chế xuất. 

— Chú trọng hiện đại hóa trang thiêt bị và ứng dụng công nghệ cao 
cho các ngành công nghiệp. • 

— Chủ động đầu tư có trọng điểm. 

— Chú trọng phát triển công nghiệp ở nông thôn. 

— Thực hiện quá trình công nghiệp hóa: giai đoạn đầu ưu tiên phát 

triển công nghiệp nhẹ, giai đoạn sau liu tiên phát triển công nghiệp nặng. 

— Năm 1994 tập trung phát triển 5 ngành công nghiệp: chê tạo 

máy, điện tử, sản xuất ô tô, xây dựng. 

+ Thành tựu đạt được trong công nghiệp: 

— Sản lượng một sô ngành công nghiệp tăng nhanh và xếp hạng 

cao trên thế giới như: than, thép, xi măng, phân đạm nhất thế giới, 

điện xếp thứ 2 thế giới. 

— Các ngẵnh công nghiệp kỹ thuật cao như: điện tử, cơ khí chính 

xác, máy móc tự động đạt nhiều thành tựu cao. 

— Đặc biệt ngành công nghiệp vũ trụ thành tựu quan trọng nhất gần 

đây Trung Quốc là đã chế tạo thành công tàu Thần Châu V, VI, VII. 

b. Nhận xét bảng sô lỉệu các sản phẩm công nghiệp của 
Trung Quốc: 

Giai đoạn 1985 - 2004: 

— Sản lượng than tăng liên tục, từ 961,5 triệu tấn lên 1.634,9 triệu 
tấn (tăng 2,01 lần). 
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- Sản lượng điện tăng liên tục, từ 390,6 tỉ kwh lên 2.187,0 tỉ kwh 
(tăng 5,6 lần). 

- Sản lượng thép tăng liên tục, từ 47 triệu tấn lên 272,8 triệu tấn 
(tăng 5,8 lần). 

- Xi măng tăng liên tục, từ 146 triệu tấn lên 970,0 triệu tấn (tăng 
6,6 lần). * 

- Phân đạm cũng tăng liên tục, từ 13 triệu tấn lên 28,1 triệu tấn 
(tăng 2,2 lần) 

Giai đoạn 1985 — 2004: 

- Sản lượng xi măng tăng nhanh nhất (6,6 lần), tăng nhanh thứ 
nhì là thép (5,8 lần), thứ 3 là điện (5,6 lần), kê đến là phân đạm (2,2 

lần), tăng chậm nhất là than (2,01 lần). 

- Sản lượng các sản phẩm công nghiệp của Trung Quốc có sản 
lượng cao và tốc độ tăng nhanh. 

Câu 5: 

cu Vẽ đường biểu diễn (đồ thị): 

- Trên một hệ trục tọa độ có 2 đường biểu diễn kí hiệu khác nhau: 

một đường thể hiện FDI toàn cầu, một đường thể hiện FDI của các 

nước đang phát triển. 

- Năm đầu dính vào trục tung, chia đúng theo khoảng cách năm. 

- Tên biểu đồ ghi chữ in hoa và ở trên đầu biếu đồ. 

- Đầu 2 trục phải có đơn vị và năm 

- Chú thích ở dưới hình vẽ, không được chú thích trên hoặc bên 
trong hình vẽ. 

* Sai hoặc thiêu các yêu tô khác: tên biểu đồ, chú thích, đơn vị ở 
hai trục, số ghi., mỗi yếu tố trừ 0,25 điểm. 

* Sai tỉ lệ trừ 2,0 điểm 

. * Vẽ biểu đồ cột đúng, đầy đủ được 1,0 điểm 

* Vẽ biểu đồ khác không có điểm. 

b. Nhận xét và giải thích: 

* Nhận xét: 

Giai đoạn 1991 -2000: 

- FDI toàn cầu tăng liên tục, tăng từ 195 tỉ USD lên 1.150 tỉ USD, 
tăng 955 tỉ USD, tăng gấp 6 lần. 

+ Giai đoạn 1991-1995 quy mô vốn nhỏ, tăng chậm. 
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+ Giai đoạn 1995 — 2000 quy mô vốn lớn, tăng nhanh hơn. 

- FDI các nước đang phát triển tăng liên tục, tăng 150 tỉ USD, 
tăng gấp 4 lần. 

+ Giai đoạn 1991-1995 vốn ít nhưng tăng nhanh. 

+ Giai đoạn 1995-2000 vôn đầu tư lớn, tăng chậm và có xu hướng 
chững lại (1999-2000). 

— Tỉ trọng FDI các nước đang phát triển trong FDI toàn cầu còn 

thấp, năm cao nhất cũng chỉ chiếm 38,1% FDI toàn cầu và có tốc độ 
tăng chậm hơn FDI toàn cầu. 

* Giải thích: 

— FDI toàn cầu tăng liên tục và quy mô vôn đầu tư ngày càng lớn là 

do xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới diễn ra mạnh mẽ, đặc 

biệt là sự phát triển của tổ chức thương mại thế giới (WTO). 

- FDI các nước đang phát triển còn thấp, tăng chậm và có xu 

hướng chững lại do trong thời gian gần đây xu hướng đầu tư trên thế 
giới thay đổi chuyển sang các nước phát triển có thị trường lớn, lao 

động có trình độ cao, phát triển các ngành kinh tế cần nhiều chất 

xám, và cơ sở vật chất khoa học kỹ thuật tốt. f 

ĐỂ 3 

Câu 1. 

cu - ơ-rô với tư cách là đồng tiền chung của EU được đưa vào giao 
dịch thanh toán từ năm 1999. 

— Đên năm 2012, có 17 nước đang sử dụng đồng tiền chung này. 

b. Việc sử dụng đồng tiền chung ơ-rô tạo ra những thuận lợi: 
ề 

+ Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường nội địa chung châu Âu. 

+ Xóa bỏ những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ. 

+ Tạo điều kiện thuận lợi khi chuyển giao vốn trong EU. 

+ Đơn giản hóa công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia. 

- Khó khăn: Việc chuyển đổi sang đồng ơ-rô có thể gây nên tình 

trạng giá cả hàng tiêu dùng tăng cào và dẫn tới lạm phát. (0.5 điểm) 

c. Nguyên nhân làm cho dồng ơ-rô mất giá nhanh chóng 

hiện nay: 

+ Cuộc khủng hoảng nợ công của một số nước trong Liên minh châu 

Âu EƯ. (Nợ công vượt quá khả năng trả nợ), mà khởi phát là tại Hi Lạp. 
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Do các nước thiếu kỷ luật trong thu chi ngân sách và lại thiếu thực lực 
kinh tế để trả nợ. 

Câu 2. 

а. Sự khác biệt về đặc điểm dân số Trung Quốc năm 2025 so 

với năm 2000: 

❖ Về cơ cấu tuổi: 

+ Đáy tháp năm 2025 hẹp hơn so với đáy tháp năm 2000, cạnh 
tháp cũng ít dốc hơn chứng tỏ năm 2025, sô trẻ em sinh ra trong năm 
ít hơn năm 2000 => Tỉ suất sinh giảm, tỉ lệ tử giảm. 

+ Thân tháp năm 2025 rộng hơn năm 2000 => Sô người trong độ 
tuổi lao động tăng. 

+ Đỉnh tháp năm 2025 rộng hơn năm 2000 => Tuổi thọ trung bình tàng. 

+ Tổng quy mô dân sô năm 2025 lớn hơn năm 2000 => Quy mô dân 
sô Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng lên. 

❖ Về cơ cấu giới tính: 

- Năm 2000 và 2025, số bé trai đều được sinh ra nhiều hơn số bé 
gái => Trung Quôc vẫn bị mất cân đôi giới tính. Tuy nhiên, tỉ lệ mất 
cân đối giới tính ngày càng giảm. 

o Nhận định xu hướng phát triển: Quy mô dân số Trung Quốc lớn 
và vẫn tiếp tục tăng lên mặc dù tỉ lệ gia tăng dân sô đang giảm 
nhanh, tiến tới cơ cấu dân số già; mất cân đối giới tính, tình hình này 
đang ngày càng được cải thiện nhưng chậm. 

б. Dân số Trung Quốc tạo nên những thuận lợi đối vời sự 
phát triển kỉnh tế — xã hội: 

- Thuận lợi: 
+ Dân sô đông, số người trong độ tuổi lao động lớn cung cấp nguồn 

lao động dồi dào. 
+ Thị trường tiêu thụ lớn. 
+ Lao động hiện tại trẻ, năng động, sáng tạo. 

Câu 3. 

a. COP17 là Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 17. 

- Diễn ra từ ngày 26/11/2011 đến 11/12/2011. 

- Địa điểm: Thành phố Durban (Nam Phi). 

- Sô quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia: 194. 

- Thảo luận về vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu. 
ế 



b. Biên đổi khí hậu toàn cầu là một trong những vấn đề cấp bách 
nhất hiện nay, vì: . 

+ sy ^ay dổi khí hJu dang diễn ra với tốc độ nhanh chưa từng có 
bới một khôi lượng khổng lồ khí C02, metan và các chất khí gây hiêu 
ứng nhà kính khác gây hậu quả nghiêm trọng. 

+ Hiện tượng này gầy ra những hậu quả rất nặng nề đối với sức 
khỏe, sinh hoạt và sản xuất của con người: 

• Anh hưởng đến sức khỏe con người (Ung thư da, mù mắt,...) 

• Anh hướng đèn mùa màng, sinh vật.. 

• ,Băng tan eày nểập ^t, mất đất nông nghiệp làm cho nhiều quốc 
gia phải đối mặt với nguy cơ thiếu lương thực. 

• Nhiều thiên tai nghiêm trọng xảy ra: Bão, lũ, hạn hán... 

Mưa axit ảnh hưởng đên tài nguyên đất, nước và các công trình 
kiến trúc... 

Câu 4. 

а. Đặc điểm nổi bật về tự nhiên: 

- Vị trí: Nằm ở phía Tây Nam châu Á, án ngữ đường thông thương 
giữa ba châu lục Á- Âu- Phi. 

- Khí hậu: Khô, nóng. 

- Khoáng sản: Giàu có, đặc biệt là dầu khí. 

б. Đặc điểm nổi bật về xã hội: 

~ Là nơi xuât hiện nhiều nền văn minh cổ đại. 

■ Là cái nôi của nhiều tôn giáo lớn trên thế giới, nhất là đạo Hồi. 

- Nhiều xung đột sắc tộc kéo dài dẫn đến các bất ôn chính tri, xa hội. 

“ GDP/người của Qata và Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất 

(UAE) thuộc loại cao trên thế giới vì có nguồn thu nhập chính là từ 
xuất khẩu dầu mỏ - “vàng đen” của thế giới” 

- Thực-chất, phát triển kinh tế không bền vững. 

+ Vì: 

* Nền Lịnh tế dựa chủ yếu vào xuất khẩu dầu mỏ, mà nguồn dầu 
mo không phải vô tận, đó là nguồn tài nguyên có hạn. ... 

• Trong điều kiện nền nông nghiệp kém phát triển do điều kiện tư 
nhiên khó khăn (khí hậu khô nóng, đất đai cằn cỗi), cơ cấu kinh te 

chủ yếu là ngành công nghiệp khai thác dầu khí và xuất khẩu dầu khí 

fhụ. thuộc nước ngoài về thi trường xuất khẩu dầu mỏ, phải nhập 
khấu chủ yếu lương thực - thực phẩm. ạ 
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• Dầu mỏ cũng lại là nguyên nhân chính gây ra tranh chấp, bất ổn 

chính trị, chiến tranh trong khu vực, sự can thiệp của phương Tây 

càng làm ảnh hưởng đên phát triển kinh tê bề vững. 

Câu 5. 

CL Xử lí số liệu: 

Cơ CẤU GDP PHÂN THEO NHÓM NGÀNH CỦA HOA KÌ 

VÀ TRƯNG QUỐC NẢM 2004 

_ Đơn vỉ: % 

Nước 
Tổng 

GDP 

--1_ 

Giá trị trong GDP 

Nông 
nghiệp 

Công 

nghiệp 
Dich vu 

• • 

Hoa Kì 100 0,9 19,7 79,4 

Trung Quốc 100 14,5 50,9 34,6 

- Vẽ 2 biểu đồ tròn có bán kính khác nhau (RTning Quốc =1, RHoa 10= 

2,7). Vẽ đúng, đẹp, đầy đủ các yếu tố. 

- Mỗi yêu tố bị thiếu trừ 0,25 điểm. 

- Các loại bản đồ khác không tính điểm. 

b. Nhận xét: 

Hoa Kì và Trung Quốc là 2 quốc gia có tổng GDP lớn trên thế giới, 

trong đó, tổng GDP của Hoa Kì lớn hơn Trung Quôc gần 7 lần. 

- Cơ câu GDP của 2 nước cũng có sự khác biệt: 

+ Hoa Kì: Dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất (79,4%), nông nghiệp 

chiêm tỉ trọng thấp nhất (0,9%), công nghiệp chiếm tỉ trọng trung 
bình (19,7%). 

+ Trung Quốc: Công nghiệp chiếm tỉ trọng cao nhất (50,9%), nông 

nghiệp cũng chiêm tỉ trọng thấp nhất (14,5%), dịch vụ chiếm tỉ trọng 
trung bình (34,6%). 

+ So với tỉ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu GDP của Hoa Kì, tỉ 
trọng ngành dịch vụ của Trung Quốc rất thấp (Chưa bằng Vì Hoa Kì: 
Trung Quốc: 34,6, Hoa Kì: 79,4%) 

(Nhận xét thiêu sô liệu chứng minh thì chỉ được phân nửa sô điểm 
của phần nhận xét. t 

❖ Giải thích: 

+ Hoa Kì là một nước kinh tê phát triển, đã trải qua quá trinh công 

nghiệp hóa nên có cơ sở hạ tầng tốt, có vốn đầu tư phát triển mạnh 
ngành dịch vụ. 
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+ Trung Quốc là một nước kinh tế đang phát triển, đang trên 

đường công nghiệp hóa đất nước nên công nghiệp, nông nghiệp vẫn 

chiếm tỉ trọng cao hơn Hoa Kì. 

ĐỀ 4 

Câu 1: 

al Khái niệm về cách mạng khoa học kĩ thuật: 

Là quá trình thay đối căn bản hệ thống kiến thức về khoa học và 

kĩ thuật diễn ra trong quá trình phát triển lịch sử xã hội loài người. 

b/ Nêu đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện dại 

+ Là sự phát triển và sử dụng mạnh mẽ các kĩ thuật và công nghệ mới. 

+ Phát triển các ngành công nghiệp mới tạo ra nhiều sản phẩm với 

năng suất và chất lượng cao. 

* Kết quả của nó: I 

+ Thay thế hoặc giảm bớt việc sử dụng các nguồn năng lượng, các 

nguyên liệu truyền thống. 

+ Tăng cường tự động hóa trong công nghiệp. 

+ Phát triển các ngành công nghệ sinh học. 

+ Phát triển các ngành điện tử - tin học. 

c/ * Tác động tích cực: 

+ Làm thay đổi vị trí, vai trò của con người trong sx. 
+ Khuyến khích sự phát triển tài năng và trí tuệ. 

* Tiêu cực: 

+ Làm cho con người ỉ lại máy móc. 

+ Tình trạng mệt mỏi, bệnh nghề nghiệp... 

d/ Cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại đã tác động đối với 

nền kinh tế - xã hội nước ta: 

+ Nhận chuyến giao công nghệ, tăng năng suất lao động, cải thiện 

và góp pl ‘In nâng cao chất lượng cuộc sống. 

* Trong CN: sx nhiều vật liệu mới, máy tự động... 

* Trong NN: Tạo ra nhiều giống cây trồng, vật nuôi ... 

* Trong dịch vụ: Nhiều tiến bộ trong GTVT, công nghệ thông tin... 
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Câu 2: 

Do sự gia tăng dân sô và tăng trưởng hoạt động kinh tế, môi 

trường toàn cầu ngày càng bị ô nhiễm và suy thoái nặng nề, gây nhiều 

hậu quả nghiêm trọng. > 

a) Biến đổi khí hậu toàn cầu và suy giảm tầng ozon 

- Lượng CƠ2 tăng trong khí quyến gây ra hiệu ứng nhà kính, làm 

cho nhiệt độ Trái Đất tăng lên. 

- Việc sử dụng năng lượng trong công nghiệp và sinh hoạt, nhất là 

ở các nước phát triển, đã đưa vào khí quyển một lượng khí thải gây ra 

hiện tượng mưa axit, khí thải CFCS đã làm suy giảm tầng ozon. 

b) Ô nhiễm nguồn nước ngọt, biển và đại dương 

- Chất thải trong công nghiệp và trong sinh hoạt chưa được xử lý 

đổ trực tiếp vào sông, hồ đã làm ô nhiễm nguồn nước, làm khan hiếm 

nước sạch ở nhiều nơi trên thế giới. 

- Việc đố các chất thải chưa được xử lý vào sông, biến cùng các sự 
cô đắm tàu, tràn dầu đang làm môi trường biển và đại dương chịu 

nhiều tổn thất. 

c) Suy giảm đa dạng sinh học 

- Do khai thác thiên nhiên quá mức của con người làm cho nhiều 

loài sinh vật tuyệt chủng hoặc đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. 

- Hậu quả của việc khai thác quá mức là làm mất đi nhiều loài sinh 

vật, các gien di truyền, nguồn thực phẩm, dược phẩm, nguồn nguyên 

liệu của nhiều ngành sản xuất. 

d) Tình hình môi trường nước ta 

Có 2 vấn đề cần quan tâm trong vấn đề môi trường ở nước ta là 

tình trạng mất cân bằng sinh thái môi trường và ô nhiễm môi trường 

- Tình trạng mất cân bằng sinh thái môi trường: 

Biểu hiện là sự mất cân bằng của các chu trình tuần hoàn vật chất 

(tuần hoàn sinh vật, tuần hoàn nước, tuần hoàn khí quyển) gây nên sự 
gia tăng bão, lũ lụt, hạn hán và các hiện tượng thất thường của thời 

tiết, khí hậu. 

- Tình trạng ô nhiễm môi trường: 

+ Ở nước ta hiện nay, hầu hết nước thải công nghiệp và sinh hoạt 

đổ thẳng ra sông hồ, chưa qua xử lý. 

+ Ồ nhiễm không khí do sản xuất và sinh hoạt. 

+ ô nhiễm đất do nước thải, chất thải, do các hóa chất sử dụng 

trong canh tác nông nghiệp. 

« 
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Câu 3: 

a) Quá trình hình thành và phát triển 

- Sau CTTG thứ 2, các nước Tây Âu đã có nhiều hoạt động nhằm 

đẩy mạnh quá trình liên kết ở Châu Âu. 

- 1951 Pháp, CHLB Đức, ý, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua thành lập 
cộng đồng than và thép Châu Âu. 

- 1957 sáng lập cộng đồng kinh tế Châu Âu. 

- 1958 cộng đồng nguyên tử Châu Âu ra đời. 

- 1967 cộng đồng Châu Âu (EC) được thành lập trên cơ sở hợp 
nhất 3 tổ chức nói trên. 

- Với hiệp ước Maxtrich, năm 1993 cộng đồng Châu Âu đổi tên 

thành Liên minh Châu Âu (EU). 

- EU ngày càng mở rộng về số lượng thành viên và phạm vi lãnh 

thổ. Từ 6 nước năm 1957 đến đầu năm 2007 là 27 thành viên. 

b) Mục đích và thể chế 

- Mục đích của EU là xây dựng, phát triển một khu vực trong đó 

hàng hóa, con người, dịch vụ, tiền vốn được tự do lưu thông giữa các 

nước thành viên; tăng cường hợp tác liên kết về kinh tế, luật pháp, 

nội vụ và cả lĩnh vực an ninh và đôi ngoại. 

- Thế chế các cơ quan quan trọng nhất của EU là: 

+ Nghị viện Châu Au: là đại diện của các dần tộc trong Liên minh 
Châu Âu. 

+ Hội đồng Châu Âu: tham gia Hội đồng Châu Âu là những người 

đứng đầu nhà nước và chính phủ các nước thành viên. 

+ Hội đồng Bộ trưởng EU: đây là cơ quan lập pháp của EƯ. 

+ ủy ban Liên minh Châu Âu: là tổ chức lãnh đạo liên quốc gia, 

bao gồm 20 thành viên của Hội đồng do chính phủ các nước thành 

viên bổ nhiệm trong nhiệm kỳ 5 năm. 

Câu 4: 

a! Phần trung tâm lục địa Bắc Mỹ 

* Đất: 

+ ĐB trung tâm sông Mixixipi và sông Mitxuri bồi đắp, phù sa màu 

mỡ rộng lớn, tạo cơ sở cho nền nông nghiệp trù phú. 

+ ĐB duyên hải Đại Tây Dương: giá trị lớn về trồng trọt. 

+ Đất vùng núi, cao nguyên, bồn địa: phát triển đồng cỏ chăn nuôi bò. 
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* Khí hậu: 

+ Ôn đới + cận nhiệt đới, phía Đông mưa nhiều: thuận lợi sx nông 
nghiệp, đa dạng cây trồng + vật nuôi. 

+ Phía Đông Nam: mùa đông ấm áp. 

+ Phía Tây Nam (ven Thái Bình Dương) có khí hậu Địa Trung Hải 

=> Thuận lợi trồng cây cận nhiệt đới (cây ăn quả) + du lịch. 

* Nước: 

+ Nguồn nước dồi dào, nhiều sông hồ. 

+ Sông Mixixipi, Ngũ hồ: cung cấp nước tưới, giao thông. 

+ Sông Mixixipi, Colorado, Colombia: Thủy điện. 

* Biển: 

+ Giáp Đại Tây Dương (phía Đông), Thái Bình Dương (phía Tây), 
Vịnh Mehico (phía Nam). 

+ Phát triển ngư nghiệp, GTVT, du lịch. 

* Rừng: 

+ Chủ yêu là rừng lá kim, diện tích rộng lớn (vùng Coocdie, Apalat) 
phát triển lâm nghiệp. 

* Khoáng sản: 

+ Than đá (vùng Apalat) 

+ Sắt (Hồ Thượng phía tây) - • ? 

+ Dầu mỏ, khí đốt (A-pa-lat, vùng Vịnh Me-hi-co, Tây Nam) 

+ Kim loại màu: vàng, đồng ... (miền Tây) 

=> Cơ sở phát triển nhiều ngành Công nghiệp nặng 

6/ Quần đảo IIao-ai và vùng A-lat-xca 

+ Ha-oai: giữa TBD, khí hậu nhiệt đới hải dương, phát triển du lịch 
+ nông nghiệp nhiệt đới. 

+ A-lat-xca: nhiều khoáng sản (dầu khí, vàng...) 

Câu 5: 

a/ Tính giá trị xuất khẩu, nhập khẩu của Trung Quốc qua 
các năm. 

Đơn vị: triệu USD 

Năm _Giá trị xuất khẩu Giá trị nhập khẩu 
1986 30.942 42.904 
1990 62.091 53.345 
1995 148.780 132.084 
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1997 182.792 142.370 

1999 194.931 • 165.718 

2006 960.000 810.000 

b/ Vẽ biểu đồ 

* Xử lí sô" liệu: 

(Đơn vị: %) 

Năm Xuất khẩu Nhập khẩu 

1986 41,9 58,1 

1990 53,8 46,2 

1995 53,0 47,0 

1997 56,2 43,8 

1999 55,0 45,0 

2006 54,2 45,8 

* Vẽ biểu đồ miền 

+ Nếu vẽ biểu đồ loại khác: không chấm điểm. 

c/ Nhận xét biểu đồ và rút ra kết luận: 

+ Giá trị xuất, nhập khẩu đều tăng, từ 1986-2006 tăng gấp 24 lần 

+ Xuất khẩu tàng 31 lần, nhập siêu tăng 18,9 lần 

+ Cán cân xuất nhập khẩu: 1986 (nhập siêu), 1990-2006 (đều xuất 

siêu và ngày càng lớn) 

* Kết luận: Cán cân xuất nhập khẩu chuyển biến tích cực, sau 1986 

do Trung Quốc thực hiện hiện đại hóa đất nước. 

ĐỂ 5 

Câu 1: 

a. Tương phản về kinh tế: 

Nội dung 

so sánh 

Nhóm nước 

phát triển 

Nhóm nước 

đang phát triển 

GDP Chiếm 85% thế giới Chiếm 15% thế giới 

GDP/ người Rất cao: bơn 20.000 

USD/người 

Thấp: vài trăm đến vài 

nghìn ƯSD/người 

9 
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Cơ cấu GDP 

theo khu vực 

kinh tế 

Khu vực I: rất thấp 2% 

Khu vực III: rất cao 

71% 

Khu VƯC I: còn cao 25% 
• 

Khu VƯC III: chưa cao 
1 

43% 

Đầu tư nước 

ngoài 

Đầu tư nước ngoài 

nhiều 

Nợ nước ngoài nhiều 

Xuất khâu 

khẩu 

Tổng kim ngạch xuất - 

nhập khẩu rất cao 

Tổng kim nghạch xuất — 

nhập khẩu thấp 

b. Tương phản về xã hội: 

Nội dung 
• 

SO sánh 

Nhóm nước 

phát triển 

Nhóm nước 

đang phát triển 

Tuổi thọ Trên 76 tuổi Khoảng 65 tuổi 

Chỉ số HDI Cao: 0,855 Thấp: 0,694 

Câu 2: 

a. Lợi ích của việc liên kết kinh tê theo khu vực: 

- Thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế trong khu vực. 

- Thúc đẩy mở cửa thị trường quốc gia và khu vực. 

- Thúc đẩy tự do hóa thương mại trong xu hướng toàn cầu hóa. 

* Ví dụ chứng minh: 

Liên minh Chầu Âu (EU) là ví dụ điển hình về liên kết kinh tế 
trong khu vực, bởi vì: 

- EU trở thành trung tâm kinh tế, thương mại hàng đầu thế giới 

EƯ tạo lập được thị trường chung châu Âu, thúc đẩy toàn cầu hóa 

phát triển. 

b. Những trở ngại và giải pháp: 

* Trở ngại: 

- Khoa học công nghệ còn lạc hậu so với khu vực và thế giới. 

- Đội ngũ tri thức còn ít cả về số lượng lẫn chất lượng 

- Thiếu vốn đầu tư. 

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm. 

* Giải pháp: 

- Đổi mới cơ chế và chính sách phù hợp với sự phát triển nền 

kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. 

- Phát triển nguồn nhân lực, đào tạo đội ngũ cán bộ KHKT và 

công nhân lành nghề, kể cả đội ngũ quản lí. 
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- Tập trung năng lực khoa học và công nghệ quốc gia để tiếp thu 
và vận dụng tri thức khoa học. 

Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ 
công nghiệp hóa hiện đại hóa. 

Câu 3: 

Q. Sự kiện chính trị đáng chú ỷ: 

- Tây Nam Á và Trung Á là nơi luôn xảy ra các cuộc chiến tranh 

giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa các phái Hồi giáo, nạn khủne 
1 ✓ i •>_ ® 

bo ớ nhiêu quõc gia. 

ở Tây Nam Á có mâu thuẫn giữa Ixaren và Palextin, Ixaren với các 
nước A rập,... đến nay vẫn chưa chấm đứt. 

6. Nguyên nhân, hậu quả, giải pháp: 

* Nguyên nhân: 

- Do tranh chấp quyền lợi: đất đai, tài nguyên, môi trường sống... 

- Do khác biệt về tư tưởng, định kiến tôn giáo, dân tộc và nguồn 
gốc lịch sử. 

- Do các thế lực bên ngoài can thiệp nhằm vụ lợi. 

* Hậu quả: 

* .Gây mất ổn định trong khu vực và làm ảnh hưởng đến các khu 
vực khác. 

- Đời sống nhân dân bị đe dọa, kinh tế bị hủy hoại và chậm phát triển. 

- Anh hưởng đến giá dầu mỏ trên bình diện thế giới. 

* Giải pháp: 

- Xóa bỏ mâu thuẩn về quyền lợi: đất đai, tài nguyên, môi trường sống... 

- Xóa bỏ những định kiến về dân tộc, tôn giáo, văn hóa,... 

Xóa bỏ sự can thiệp vụ lợi của các thế lực bên ngoài để có được sự 
giúp đỡ của cộng đồng quốc tế một cách khách quan và công bằng. 

Câu 4: 

* Dịch vụ là ngành kỉnh tế quan trọng trong nền kinh tế của 
Hoa Kì: 

- Năm 2004 ngành dịch vụ chiếm 79,4% trong GDP. 

- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2004 là 2.344,2 tỉ USD. 

- Tài chính ngân hàng: có hơn 600 nghìn tổ chức ngân hàng và 
tài chính. 

- Giao thông vận tải phát triển đa dạng và hiện đại nhất. 
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- Thông tin liên lạc với hệ thống định vị toàn cầu. 

- Du lịch phát triển mạnh, doanh thu năm 2004 là 74,5 tỉ USD. 

* Nguyên nhân làm cho kinh tế Hoa Kì suy yếu từ năm 2007 
đến nay: 

- Trang bị cho quân sự, can thiệp vào Trung Đông. 

- Khủng hoảng tài chính toàn cầu. 

- Giá dầu tăng liên tục. 

* Thị trường bât động sản không phát triển. 

- Chính quyền tập trung tranh cử tổng thống mới vào năm 2008. 

- Những khủng hoảng do những tồn đọng của chính quyền nhiệm 
kì trước để lại. 

Câu ỗ: 

°* Tính GDP/ người của Trung Quốc giai đoạn 1985 - 2010: 

Năm 1985: 223 (USD/người). 

Năm 1995: 576 (USD/người). 

Năm 2004: 1269 (USD/người). 

Năm 2010: 4365 (ƯSD/người). 

* Xử lí số liệu 

Lấy năm 1985 = 100% (Đơn vị: %) 

Năm 1985 1995 2004 . 2010 
GDP 100 291,8 690,1 2.460,0 
Số dân 100 113,2 121,4 125,9 
GDP/ người 100 258,3 569,0 1.957,4 

» ——“ , 

* Vẽ biểu đồ đường 

- Đầy đủ nội dung, chính xác, đẹp. Sai mỗi yếu tố nội dung bản vẽ 
trừ 0,25 điểm. 

h. Nhận xét: 

- GDP có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất (tăng gấp 24,6 lần). 

- Số dân tăng chậm (chỉ tăng 1,25 lần). 

- GDP/ người tăng cao (tăng ấp 19,5 lần). 

-» Trung Quốc trong giai đoạn 1985 - 2010 có GDP, dân số và 
GDP/người tăng trưởng không đồng đều. 
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Câu 1: 

ĐE 6 

a. Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ 
hiện đại: 

— Sự xuất hiện và phát triển nhanh chóng công nghệ cao 

* Tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại: 

- Khoa học và công nghệ hiện đại trở thành lực lượng sản xuất 
trực tiếp, có thể trực tiếp làm ra sản phẩm. 

— Xuất hiện các ngành mới có hàm lượng kỹ thuật cao trong công 
nghệ (sản xuất phần mềm, gen ...) và dịch vụ (bảo hiểm, viễn thông) 

— Chuyến dịch cơ cấu lao động và cơ cấu nền kinh tế (ví dụ) 

— Hình thành nền kinh tế tri thức, (ví dụ) 

- Phát triển nhanh chóng mậu dịch quốc tế, đầu tư của nước ngoài 
trên phạm vi toàn cầu. (ví dụ) 

b. kể đủ 4 công nghệ trụ cột: 

4 công nghệ trụ cột và thành tựu của các công nghệ này trong cuộc 
cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại: 

* Công nghệ sinh học: 

- Tạo ra những giống mới không có trong tự nhiên. 

- Trong lĩnh vực y tế: hoàn thành bản đồ gen của con người, tạo ra 
cừu Đô li bằng phương pháp nhân bản vô tính... 

- Trong nông nghiệp: sản xuất nhiều loại phần vi sinh thuốc trừ 
sâu sinh học, thức ăn có nhiều đạm cho gia súc.... 

- Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường: sử dụng công nghệ gen để 
phân hủy rác thải, tạo khí ga sinh học để phục vụ đời sông nhân dân. 

(Mỗi lĩnh vực cho ví dụ đầy đủ ) 

* Công nghệ vật liệu: 

- Tạo ra những vật liệu chuyên dụng mới, với những tính năng 
mới: vật liệu composit, vật liệu siêu dẫn, siêu bền. 

* Công nghệ năng lượng: 

- Sử dụng ngày càng nhiều đa dạng năng lượng mới và năng lượng 

tái sinh: năng lượng gió, năng lượng Mặt Trời, năng lượng nguyên 
tử... 

* Công nghệ thông tin: 

- Tạo ra các vi mạch, chíp điện tử có tốc độ cao, kĩ thuật số hóa, 
tạo ra mạng Internet toàn cầu... 
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Câu 2: 

o. * Toàn cầu hóa: 

- Toàn cầu hóa là quá trình liên kết các quốc gia trên thế giới về 
nhiều mặt từ kinh tế chính trị, văn hóa, khoa học.Toàn cầu hóa kinh 

• • 9 9 • 

tế tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của nền kinh tế- xã hội thế giới. 

* Nguyên nhân làm xuất hiện toàn cầu hóa: (l,5đ) 

- Sự tác động mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại. 

- Nhu cầu phát triển dịch vụ đa dạng do kinh tế thế giới phát 

triển mạnh. 

- Sự phụ thuộc giữa các nước về tài nguyên thiên nhiên, nhiên liệu, 

lương thực, thực phẩm. 

- Để đẩy mạnh phát triển kinh tế, các nước đang phát triển tăng 

cường hợp tác, thu hút đầu tư, vốn... 

- Các nước phát triển tăng cường đầu tư nước ngoài để tận dụng 

nguồn lao động và tài nguyên ở những nước đang phát triển. 

- Vai trò quan trọng của các công ty xuyên quốc gia và nhu cầu giao 

lưu văn hóa. 

6. * Nét tương dồng và mâu thuẫn của toàn cầu hóa và khu 

vực hóa: 
• \ 

Tương đồng: 

- Đều vượt qua ranh giới phạm vi lãnh thổ của một nước, xóa nhòa 

ranh giới các quốc gia. 

- Đều cùng nguồn gốc là quốc tế hóa nền kinh tế. 
T"\ ị 1 \ 1 • ếữ 1 • A__9 _ 1 • A _ 1 __Aỵ 1 Ax 

- Đêu là biẽu hiện cua liên kẽt quõc tẽ. 

- Thúc đẩy các nước mở cửa kinh tê và hợp tác trên nhiều mặt. 

- Các nước ngày càng phụ thuộc lẫn nhau. 

- Đều đòi hỏi các nước phải điều chỉnh để thích nghi về chính sách, 

luật pháp, cơ chế quản lý... 

- Kích thích chuyển giao công nghệ, thúc đẩy sự hợp tác ngày càng 

mạnh mẽ hơn... 
I 

Mâu thuẫn: 

- Toàn cầu hóa là xu hướng tất yếu, mở rộng trên phạm vi toàn cầu 

về nhiều mặt, tăng cường sự hợp tác quốc tế. 

- Khu vực hóa dễ dẫn đến sự chia cắt thị trường và sự cạnh tranh 

giữa các tố chức, khu vực ngày càng gay gắt... Dẫn đến các cuộc chiên 

tranh kinh tê trong một thế giới đa dạng. 
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Câu 3: » 

a! Ý nghĩa của liên minh EU: 6 - 15 - 25 - 27 là số lượng các nước 
thành viên trong quá trình phát triển: 

- EU 6: hình thành 1957 gồm 6 nước: Pháp, CHLB Đức, Italia, Bỉ, 
Hà Lan, Lucxambua 

- EU 15: hình thành năm 1993 gồm 15 nước: gồm 6 quốic gia ở trên 
và thêm: Anh, Áo , Ailen, Đan mạch, Thụy Điển, Phần Lan, Tây Ban 
Nha, BỒ Đào Nha, Hi lạp. 

- EU 25: đên năn 2004 có thêm các nước: Séc, Hungari, Balan, 
Xlovakia, Latvia, Manta, Extonia, Slovenia, Sip. 

- EU 27: năm 2007 kêt nạp thêm 2 thành viên: Bungari, Rumani. 

b/ 

* Lợi ích của việc sử dụng chung đồng tiền ơ-rô: 

- Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu 

- Xóa bỏ rủi ro khi chuyển đổi ngoại tệ. 

- Đơn gián hóa công tác kê toán của các doanh nghiệp đa quốc gia 

- Tạo điều kiện thuận lợi trong việc chuyển giao vôn 

* Tên các quốc gia sử dụng chung đồng tiền ơ-rô: 

- Bỉ, Đức, Pháp, Phần Lan, Italia, Phần Lan, Áo, Bồ Đào Nha, Tây 
Ban Nha, Lucxambua, Hylap, Ailen, Xlovenia.. 

* Hiện nay các quốc gia này đang gặp phải khó khăn: 

- Tình trạng nợ công của chính phủ các nước sử dụng chung đồng 
tiền ơ-rô. Bắt nguồn từ chính phủ Hi lạp 

c/ CHLB Đức có nền kinh tế phát triển nhất Eư: 

- Dịch vụ đóng góp vào GDP chiếm 70% 

- Là cường quốc về thương mại đứng thứ 2 thế giới, có vai trò to 
lớn trong-việc thúc đẩy EU phát triển. 

Câu 4: 

* Sự kiện chính trị đáng chú ỷ: 

- Tây Nam A và Trung A là nơi luôn xảy ra các cuộc chiến tranh 

giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa các giáo phái Hồi giáo, hình 

thành các phong trào li khai, nạn khủng bố ở nhiều quốc gia. 

* Các sự kiện diễn ra dai dẳng nhất đến nay vẫn chưa chấm dứt: 

- Mâu thuẫn giữa Ixaren và Palextin, Ixaren với các nước Ả Rập.... 
Đến nay vẫn chưa chấm dứt ở Tây Nam Á 
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* Nguyên nhân: 

- Do tranh chấp quyền lợi: đất đai, tài nguyên, môi trường sống ... 

- Do khác biệt về tư tưởng,định kiến, tôn giáo, dân tộc và nguồn 
gốc lịch sử. 

- Do các thế lực bên ngoài can thiệp nhằm vụ lợi. 

* Hậu quả: 

- Gây mất ổn định ở mỗi quôc gia trong khu vực và làm ảnh hưởng 
đến khu vực khác. 

«• 

- Đời sống nhân dân bị đe dọa và không được cải thiện, kinh tế bị 
hủy hoại và chậm phát triển. 

- Ảnh hưởng đến giá dầu mỏ trên toàn thế giới 

*Giải pháp: 

- Xóa bỏ mâu thuẫn về quyền lợi: đất đai, tài nguyên, môi trường 
sống.... 

- Xóa bỏ những định kiên tôn giáo, dần tộc và nguồn gôc lịch sử. 

- Xóa bỏ những can thiệp vụ lợi của các thế lực bên ngoài để có được sự 
giúp đõ của cộng đồng thế giới một cách khách quan và công bằng.. 

- Ngày càng nâng cao bình đẳng, dân chủ và mức sông người dân. 

Câu 5: 

a! 

- Xử lý số liệu: % 

Năm Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ 
1,0 28,4 40,3 31,3 

1995 20,5 48,8 30,7 

2004 14,5 50,9 34,6 

- Vẽ 3 biếu đồ tròn thể hiện cho 3 năm. (2 điểm) 

- Thiếu một yếu tô trừ 0,25 điểm 

- Không tính bán kính R trừ 1,0 điểm 

Năm Tổng số 

0 

So sảnh 

diện tích 

So sảnh 

bán kính 

1985 239,0 1,0 1,0 

1995 697,6 2,9 1,7 

2004 1.649,3 6,9 2,6 
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b/ — Nhận xét có dẫn chứng. Không có dẫn chứng trừ nửa sô điểm. 

— Qui mô GDP của Trung Quốc ngày càng lớn và tăng nhanh 

2004/1985 tăng 6,9 lần. 

— Cơ cấu GDP theo khu vực kinh tế có sự thay đổi: 

+ Giảm tỉ trọng khu vực I (dẫn chứng số liệu). 

+ Tăng tỉ trọng khu vực II (dẫn chứng số liệu). 

+ Khu vực III tăng chậm (dẫn chứng số liệu). 

— Giải thích: 

+ Qui mô GDP ngày càng lớn và tăng nhanh do kết quả của cuộc 

hiện đại hóa nền kinh tế từ năm 1978 đến nay. 

+ Cơ câu GDP của Trung quốc có sự thay đổi do tiến hành công 

nghiệp hóa.. 

ĐỂ 7 
Câu 1: 

cu 

*WTO là gi? 

— WTO là tên viết tắt từ tiếng Anh của Tổ chức thương mại thế giới 

(World Trade Organization). 

— WTO được thành lập theo Hiệp định thành lập Tổ chức thương 

mại thế giới ngày 15-4-1994. WTO chính thức đi vào hoạt động từ 
ngày 1-1-1995. Tiền thân của WTO là GATT (hiệp định thương mại và 

thuế quan) 

— Hiện nay WTO có hơn 150 nước thành viên. 

— Chiêm 90% dân sô thê giới, 95% GDP và 95% giá trị thương mại 
toàn cầu. 

* Mục-tièu: 

Thảo luận, đàm phán và giải quyết những vấn đề thương mại bao 

gồm hàng hóa, dịch vụ và sở hữu trí tuệ. 

* Chức năng: 

— Quản lí và thực hiện các hiệp định đa phương, là diễn đàn cho 

các cuộc đàm phán thương mại và đa phương. 

— Giải quyết các tranh chấp thương mại, giám sát chính sách 

thương mại của các quốc gia. 

— Hợp tác với các tố chức quốc tế khác liên quan đến hoạch định 

chính sách kinh tế toàn cầu. 
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b. Cơ hội và thách thức khi Việt Nam gia nhập WTO: 

*Cơ hội: 

- Được tiếp cận thị trường, hàng hóa và dịch vụ với các nước thành 

viên, với mức thuế nhập khẩu được cắt giảm, tạo điều kiện cho ta mở 
rộng thị trường xuất khấu. 

- Môi trường kinh doanh của nước ta ngày càng được cải thiện. 

- Chúng ta có được vị thế bình đẳng trong việc hoạch định chính 

sách thương mại toàn cầu, có điều kiện bảo vệ lợi ích đất nước. 

- Thúc đẩy tiến trình cải cách trong nước, đồng bộ, hiệu quả hơn, 

nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. 

* Thách thức: 

- Cạnh tranh diễn ra gay gắt hơn, nhiều “đối thủ” hơn, FỘng hơn, 

sâu hơn. 

- Tăng trưởng kinh tế đi đôi với xóa đói giảm nghèo, thực hiện tiến 

bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước phát triển. 

- Sự biến động trên thị trường thế giới sẽ tác động mạnh đến thị 
trường trong nước, đòi hỏi phải có chính sách vĩ mô đúng đắn. 

- Đặt ra vấn đề mới trong bảo vệ môi trường, an ninh quốc gia, giữ 
gìn bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc, chống lại lối sống thực 

dụng chạy theo đồng tiền. 

Câu 2: 

a. Khu vực Tây Nam Á được coi là “ điểm nóng” của thế giới vì: 

- Có khí hậu rất khô, nóng. 

- Là nơi thường xảy ra xung đột do nhiều nguyên nhân: 

+ Là nơi có vị trí chiến lược: nằm ở ngã ba 3 châu lục Á-Âu - Phi, 

án ngữ trên tuyến đường hàng hải quốc tế quan trọng nối Đại Tây 

Dương và Thái Bình Dương (kênh Suez). 

+ Tây Nam Á là nơi cung cấp nguồn dầu mỏ chính cho thế giới, 

chiếm hơn 50% trữ lượng dầu mỏ thế giới. Có sản lượng dầu khai thác 

dầu mỏ lớn nhất thế giới. Có khả năng cung cấp gần 16 nghìn 

thùng/ngày. Vì vậy, thường xảy ra xung đột do sức ép từ các thế lực 

cực đoan, do sự can thiệp có vụ lợi từ bên ngoài... 

- Thường xuyên xuất hiện xung đột: mâu thuẫn về quyền lợi, xung 

đột sắc tộc, xung đột tôn giáo và nạn khủng bố... (Trung Đông: 

Palestine và Israel, I-răc và Cô-Oét, Xiri...) 

- Nạn khủng bố thường xuyên xảy ra do sự hoạt động của các tố 
chức chính trị, tôn giáo cực đoan, sự can thiệp của các thế lực bên 

ngoài và các lực lượng khủng bcí. 

143 



b. Giải pháp để giải quyết những mâu thuẫn ở Tây Nam Á 

- Cần giải quyết nguyên nhân gây mâu thuẫn trên cơ sở hòa bình, 

khách quan, công bằng, tôn trọng lẫn nhau trên cơ sở các giá trị được 
luật pháp quốc tế thừa nhận. 

- Cân có sự nhượng bộ hợp lí, xóa bỏ các định kiên cực đoan về tôn 
giáo, dân tộc giữa cac nước và trong nội bộ từng nước. 

- Cân có sự hô trợ giải quyêt của các tổ chức quốc tê trong việc giải 
quyết các vấn đề của khu vực. 

• Năng suất lao động xã hội ngày càng được nâng cao. 

Câu 3: 
*Nhận xét: 

- Sự phân hóa lãnh thố công nghiệp Hoa Kì không đồng đều theo 
không gian và thời gian. 

- Vùng có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất là vùng Đông 
Bắc, do: 

+ Có lịch sử khai thác sớm, có nhiều khoáng sản nên hình thành 

nhiều trung tâm công nghiệp lớn như Đitroi, Sicago, Washington, 
Philadenphia.. 

+ Các khoáng sản: chủ yếu là than đá, sắt. Công nghiệp được hình 

thành sớm nên phần lớn gồm các ngành truyền thông: luyện kim, sản 
xuất ô tô, hóa chất, dệt, cơ khí... 

- Vùng có mức độ tập trung vừa: vùng phía Tây và Nam có lịch sử 
phát triển muộn nên có các ngành công nghiệp hiện đại. Vùng có nhiều 

dầu mỏ, khí tự nhiên, kim loại màu., thuận lợi phát triển các ngành diện 
tử, hóa dầu, công nghệ hàng không vũ trụ, công nghệ thông tin. 

Các trung tâm công nghiệp lớn là San Francisco, Los Angeles... 

- Khu vực có mức độ tập trung thấp: đồng bằng trung tâm và vùng 

đât cao phía Tây chủ yếu phát triển các ngành công nghiệp chế biến 
và thủy điện. 

- Sự phân hóa lãnh thô công nghiệp ảnh hưởng đến thay đổi tỉ 
trọng giữa các vùng 

Từ 1954 đến nay, vùng Đông Bắc giảm giá trị sản lượng, vùng phía 
Tây và Nam tăng tỉ trọng. 

*Giải thích: 

Sự phân hóa công nghiệp có sự tác động của các nhân tô sau: 
- Vị trí địa lí 

• • • 

■ Tài nguyên thiên nhiên và nguồn nguyên nhiên liệu 
- Lực lượng lao động có tay nghề 
- Lịch sử khai thác lãnh thổ và cơ sở vật chất kĩ thuật 

• • 

% 
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Câu 4: 

Vai trò: là nhiệm vụ cấp thiêt, vấn đề thực hiện đầu tiên trong 
chương trình hiện đại hóa. 

*Lí do: 

- Là vấn đề hết sức quan trọng, không thể thiếu do dân số đông. 

- Nông nghiệp Trung Quốc có nhiều tiềm năng to lớn. 

- Phát triển nông nghiệp cũng là cơ sở để phát triển công nghiệp 
chê biến nông sản. 

b. Các biện pháp thực hiện: 

- Cải cách tố chức quản lí nông nghiệp nhằm khuyến khích phát 
triến nông nghiệp hàng hóa. 

+ Khoán sản xuất, làm cho hộ nông dân gắn bó hơn và chọn đúng 
loại sản phẩm phù hợp. 

+ Giảm thuế nông nghiệp, tăng giá nông phẩm nhằm tăng thu 
nhập cho nông dân. 

. ^ ^ ^ vụ vận chuyển, thương mại hóa nông phẩm 

nhằm mờ rộng và ổn định thị trường tiêu thụ nông phẩm. 

- Tăng cường “tứ khí hóa” nông nghiệp để nông cao năng suất, 
chất lượng các nông phẩm. 

c. Kết quả: 

- Tôc độ phát triển nông nghiệp nhanh hơn trước, trung bình đạt 
6%/năm. 

- Trớ thành nước sản xuất lương thực nhiều nhất thế giới và đã 

giải quyết cơ bản vấn đề lương thực, đẩy lùi nạn đói. 

d. Những khó khăn còn gặp phải: 

- Vốn đầu tư của nhà nước cho nông nghiệp còn ít, năng suất nông 
nghiệp chưa cao 

- Bình quân lương thực còn thấp, chịu ảnh hưởng của nhiều thiên tai. 

e. Bài học cho Việt Nam: 

* Lí do: 

- Mặc dù còn có nhiều khó khăn, nhưng Trung Quốc đã đạt nhiều 

thành tựu lớn trong nông nghiệp. 

- Việt Nam và Trung Quốc là láng giềng có quan hệ lâu đời, sự 
phát triển kinh tê có nhiều điểm giông nhau. 
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• Bài học kinh nghiệm: 

- Khoán sản phẩm cho hộ nông dân, có những chính sách mới về 
đầu tư vốn. 

- Tăng cường khoa học kĩ thuật, quản lí và mở rộng thị trường tiêu 

thụ... giúp nông dân phát triển các loại hàng hóa và tăng thu nhập. 

Câu 5 

a) Vẽ hai biểu đồ miền về cơ cấu lao động và tỉ lệ đóng góp của các 

ngành kinh tế: 

- Vẽ đẹp, chính xác, cân đôi, chia đúng khoảng cách năm, có ghi 

tên biều đồ, chú thích đầy đủ. 

b) Nhận xét 

Sau 30 năm (từ 1970-2000) cơ cấu có sự chuyển dịch rõ rệt. 

• Về cơ cấu lao động: 

- Trong nông nghiệp: ngành này vẫn chiếm tỉ lệ lao động cao nhất 

và có xu hướng giảm mạnh (giảm 31,6%). 

- Trong công nghiệp: có tỉ lệ lao động thấp nhất và có xu hướng 

tăng mạnh (tăng 17,6%). 

- Trong dịch vụ: có tỉ lệ lao động nhiều thứ hai và có xu hướng tăng 

mạnh, (tăng 14%). 

o Kết luận: cơ cấu lao động của Trung Quốc đang có xu hướng 

chuyển dịch sang ngành công nghiệp, dịch vụ do Trung Quốc đang 

trên con đường công nghiệp hóa đất nước. 

• Về tỉ lệ góp vào GDP của các ngành kinh tế:. 

- Công nghiệp: đóng góp nhiều nhất vào GDP tuy chưa ổn định. 

- Dịch vụ: chiếm tỉ lệ nhỏ nhất vào năm 1970 và có xu hướng tăng 

nhanh vẵo năm 2000 (tăng 9% trong 30 năm). 

- Nông nghiệp: có tỉ lệ góp vào GDP nhiều thứ hai vào năm 1970, 

nhưng đến năm 2000 có xu hướng giảm mạnh (giảm 9% sau 30 năm) 

<=> Trung Quốc vẫn là một nước công — nông nghiệp, nhưng cơ cấu 

lao động và tỉ lệ đóng góp của các ngành kinh tế đang chuyển biến 

theo hướng tích cực do Trung Quốc đang trên con đường công nghiệp 

hóa hiên đai hóa. 
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ĐỂ 8 

Câu 1 

a. Khái niệm toàn cầu hóa (TCH): 

TCH là quá trình mở rộng, tăng cường liên kết các quốc gia trên 

I thê giới về nhiều mặt, từ kinh tế đến văn hóa, khoa học... có tác động 

mạnh mẽ đến nền kinh tế xã hội thế giới. 

b. Những cơ hội và thách thức của TCH đối với sự phát triển 

kinh tế xã hội nước ta: 

* Những cơ hội (2,0 điểm) 

- TCH thúc đẩy tự do hóa thương mại: Các nước bãi bỏ hàng rào 

thuê quan, hàng hóa có điều kiện lưư thông rộng rãi nên tạo điều kiện 

cho nước ta mở rộng thị trường trên thế giới, nhất là nước ta đã là 

thành viên của WTO. 
0 

- TCH tạo điều kiện chuyển giao công nghệ: Những thành tựu mới 

về khoa học và công nghệ, về tổ chức và quản lí... sẽ được chuyển từ 
các nước phát triển sang các nước đang phát triển và nước ta sẽ có cơ 
hội tiếp nhận và ứng dụng. 

- TCH tạo cơ hội cho nước ta thực hiện chính sách mở cửa, chủ 
trương đa phương hóa quan hệ quốc tế, thu hút vôn đầu tư, kĩ thuật 

công nghệ hiện đại thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

- TCH tạo điều kiện cho nước ta phát hpy nội lực, khai thác tối đa 

tiềm năng của đất nước, đồng thời hạn chế những khó khăn trong quá 

trình phát triển. 

* Những thách thức (1,5 điểm) 

- TCH gây sức ép về tự nhiên và môi trường: Tăng cường khai thác 

tài nguyên trong quá trình phát triển kinh tế làm cho tài nguyên 

thiên nhiên và môi trường suy giảm. Đồng thời, có thể nhận chuyển 

giao những công nghệ đã lỗi thời từ các nước phát triển, gây ô nhiễm 

môi trường trong quá trình sản xuất. 

- TCH đặt nước ta vào thê cạnh tranh khốc liệt: Trong điều kiện 

nền kinh tê xã hội nước ta còn thấp kém, khả năng cạnh tranh nước 

ta còn nhiều hạn chế. 

- TCH gây sức ép về văn hóa: Nền văn hóa nước ngoài du nhập vào 

nước ta, trong đó có những luồng văn hóa xấu, độc hại gây ô nhiễm xã 

hội, các giá trị truyền thống dễ bị xói mòn, mai một. 
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Câu 2: Khu vực Tây Nam Á và Trung Á: 

- Khu vực Tây Nam Á và Trung Á có những điểm giống nhau: 

+ Cùng có vị trí địa lí — chính trị rất chiến lược. 
• • 

+ Cùng có nhiều dầu mỏ và tài nguyên khác. Hai khu vực giữ vai 

trò quan trọng trong việc cung cấp dầu mỏ cho thế giới. 

+ Tỉ lệ dân cư theo đạo Hồi cao. 

+ Thường xuyên xảy ra các cuộc chiến tranh, xung đột xảy ra giữa 

các quốc gia, giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa các giáo phái 
trong đạo Hồi, nạn khủng bô. 

- Nguyền nhân xung đột sắc tộc, tôn giáo và nạn khủng bố: 

+ Do tranh chấp quyền lợi: Đất đai, tài nguyên khoáng sản, nguồn 
nước,... 

+ Do khác biệt về tư tưởng, định kiến về tôn giáo, dân tộc có nguồn 
gốc từ lịch sử. 

+ Do các thê lực bên ngoài can thiệp nhằm vụ lợi. 

- Hậu quả: 

+ Gây mất ổn định ở mỗi quốc gia, trong khu vực và làm ảnh hưởng 
tới các khu vực khác. 

+ Đời sống nhân dân bị đe dọa và không được cải thiện, kinh tế bị 
hủy hoại và chậm phát triển... 

+ Ảnh hưởng tới giá dầu và phát triển kinh tế của thế giới. 
I • • 

Câu 3 

a. Xử lí sô liệu và vẽ biểu đồ: (2,5 điểm) 

- Xử lí số liệu: 

BẢNG Cơ CẤU GIÁ trị xuất - NHẬP KHẨU CỦA TRUNG QUỐC 

GIAI ĐOẠN 1986 - 2006. 

_ (Đơn vị: %) 

Năm 1986 1990 1995 1998 1999 2006 
Xuất khẩu 41,9 53,8 53,0 56,7 54,1 54,2 
Nhập khẩu 58,1 46,2 47,0 _43,3 45,9 45,8 

— Vẽ biêu đồ: (2,0 điểm) 

+ Biểu đồ miền, đúng, đẹp, chính xác khoảng cách năm, ghi đủ các chỉ 
số, chú thích, tên biểu đồ. (sai hoặc thiếu một chi tiết trên trừ 0,25 điểm). 

+ Vẽ loại biểu đồ khác không cho điểm. • ‘1 
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b. Nhận xét: (1,5 điểm) 

+ Cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của Trung Quốc giai đoạn 1986 — 2006 

I chuyển dịch theo hướng giảm tỉ trọng giá trị nhập khẩu, tăng tỉ trọng 

giá trị xuất khẩu, (dẫn chứng) 

+ Cơ cấu giá trị xuất — nhập khẩu của Trung Quốc đang chuyển biến 

theo hướng tích cực từ nhập siêu chuyển sang xuất siêu, (dẫn chứng) 

Câu 4: . 

Nhận xét đặc điểm dàn cư Hoa Kìi 

- Dân sô đông, đứng thứ ba thế giới, (dẫn chứng) 

- Dân sô Hoa Kì tăng nhanh, trong đó có dân nhập cư đóng vai trò 

rất quan trọng cho phát triển kinh tê xã hội Hoa Kì. (dẫn chứng). 

- Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên giảm đáng kể. (dẫn chứng). 

- Tuổi thọ trung bình người dân cao và ngày càng táng, (dẫn chứng). 

- Là nước có cơ cấu dân số già. (dẫn chứng). 

- Nguồn lao động dồi dào. (dẫn chứng). 

- Tỉ lệ dân thành thị cao và ngày càng tăng, (dẫn chứng). 

Câu 5: 

Duyên hải Nam Trung Bộ có khả năng phát triển tổng hợp 

kinh tế biển. 

a. Nghề cả. 

- Các bãi cá bãi tôm lớn tập trung ở biển cực Nam Trung Bộ. 

- Sản lượng thủy sản năm 2005 đạt trên 624 nghìn tấn, trong đó 

có nhiều loại cá quý như cá thu, ngừ, trích...và nhiều loài tôm, mực.... 

- Nuôi tôm hùm, tôm sú phát triển mạnh ở Phú Yên, Khánh Hòa. 

- Chê biên hải sản ngày càng phát triển, sản phẩm ngày càng đa 

dạng.. 

- Tương lai ngành thủy sản ngày càng có vai trò quan trọng trong 

việc giải quyết vấn đề thực phẩm và phục vụ xuất khẩu... 

- Khai thác hợp lí và bảo vệ tài nguyên môi trường biển có ý nghĩa 

rất cấp bách... 

b. Du lịch biển: 

- Địa hình ven biển với những bãi tắm đẹp, nước trong xanh, 

không khí trong lành như Mỹ Khê, Sa Huỳnh, Quy Nhơn, Đại Lãnh.... 

- Nha Trang, Đà Năng là hai trung tâm du lịch lớn của nước ta. 
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— Hình thức du lịch ngày càng phong phú: Biển đảo, an dưỡng, thể 
thao, hội thảo.... 

c. Dịch vụ hàng hải: 

— Địa hình khúc khuỷu có điều kiện xây dựng các cảng biển nước 

sâu... 

— Các cảng tổng hợp do trung ương quản lí: Đà Năng, Quy Nhơn, 

Nha Trang. Đang xây dựng cảng nước sâu Dung Quất, vịnh Vân 

Phong sẽ trở thành cảng trung chuyền quốc tế lớn nhất nước ta.. 

d. Khai thác khoáng sản ở thềm, lục địa và sản xuất muối. 

— Khai thác dầu khí ở phía đông đảo Phú Quý (Bình Thuận)... 

— Khai thác cát trắng, titan ở ven biển... 

— Vùng có điều kiện thuận lợi để sản xuất muối. Trong vùng có các 

cánh đồng muôi nổi tiêng khắp cả nước như Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), 

Cà Ná (Ninh Thuận)... 

ĐỂ 9 
t 

Câu 1 1 I 
\ 

a. Nền kinh tế tri thức: 

* Khái niệm: Nền kinh tê tri thức: là loại hình kinh tế hoạt động 

dựa trên tri thức, kĩ thuật và công nghệ cao. 

* Đặc điểm: 

— Cơ cấu kinh tê: dịch vụ là chủ yếu, trong đó các ngành cần nhiều 

tri thức (ngân hàng, tài chính, bảo hiểm,...) chiếm ưu thế tuyệt đối. 

— Công nghệ chủ yếu thúc đẩy phát triển: công nghệ cao, điện tử 
hoá, tịn học hoá, siêu xa lộ thông tin,... 

— Cơ cấu lao động: công nhân tri thức là chủ yếu. 

— Tỉ trọng đóng góp của khoa học — công nghệ trong tăng trưởng 

kinh tế rất cao > 80%. . * I 

— Tầm quan trọng của giáo dục rất lớn. 

— Công nghệ thông tin và truyền thông có vai trò quyết định. 

b. Điều kiện để Việt Nam tiếp cận nền kinh tế tri thức: 

— Đường lôi chính sách của Đảng về phát triển giáo dục — đào tạo, 

khoa học và công nghệ. 
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T — Tiềm năng về trí tuệ và tri thức con người Việt nam rât lớn, 

nguồn lao động trẻ, dồi dào, năng động, sáng tạo. 

- Cơ sở vật chất kĩ thuật ngày càng vững mạnh. 

- Vị trí địa lí thuận lợi cho việc mở cửa tiếp cận, giao lưu, hội nhập 

với nền kinh tế tri thức của thế giới và khu vực. 

c. Hướng phát triển nền kỉnh tê tri thức của Việt Nam trong 

I tương lai: 

I - Đẩy mạnh giáo dục - đào tạo, xây dựng đội ngũ tri thức. 

I - Đổi mới tư duy trong quản lí và thực hiện, ứng dụng linh hoạt, 

I phù hợp với hoàn cảnh của đất nước. 

Ị - Có chính sách thoả đáng để tạo nguồn lực và khai thác có hiệu 

I quả nguồn nhân lực mới như: giáo dục, thông tin, tri thức... 

I - Đầu tư phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn: công nghệ 

I thông tin, công nghệ phần mềm, công nghệ sinh học... 

( - Chủ động tiếp cận nền kinh tế tri thức của thế giới. 

I Câu 2 

cu Những thách thức mang tính toàn cầu hiện nay nhãn loại 

đang phải đối mặt. 

I - Dân số: 

I + Bùng nổ dân số ở các nước đang phát triển. 

+ Già hoá dân số ở các nước phát triển. 

I - Môi trường: 

Ị + Biến đổi khí hậu toàn cầu và suy giảm tầng ôzôn. 

I + ô nhiễm nguồn nước ngọt, biến và đại dương. 

I + Suy giảm đa dạng sinh học. 

I - Các vấn đề khác: 

+ Xung đột sắc tộc, tôn giáo, nạn khủng bố. 

+ Các hoạt động kinh tê ngầm (buôn lậu vũ khí, rửa tiền,,,), tội 

Ị phạm liên quan đến sản xuất, vận chuyển, buôn bán ma tuý... 

6. “Bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn của nhân loại” vì: 

Ị — Vai trò của môi trường: 

I + Môi trường là ngôi nhà chung của tất cả mọi người, trong đó con 

ngựời tồn tại và phát triển. Cuộc sống của mỗi người có liên hệ mật 

thiết với môi trường. 
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+ Con người là một thành phần của môi trường, không thể sống 
tách rời môi trường. Một môi trường phát triển bền vững là điều kiện 
lí tưởng cho con người và ngược lại. 

- Thực trạng ô nhiễm môi trường hiện nay trên thế giới: 

+ ơ các nước đang phát triển: Việc khai thác bừa bãi các nguồn lợi 
tự nhiên với nhiều phương tiện huỷ diệt đã làm cạn kiệt tài nguyên và 
anh hường nghiêm trọng đến môi trường. Điều đó làm cho cuộc sống 
của họ càng thêm nghèo khổ. Bảo vệ môi trường không thể tách rời 
với cuộc đấu tranh xoá đói, giảm nghèo... 

+ Các nước phát triển: Sự phát triển của nền kinh tế làm tăng sử 
dụng các chất CFCs với tôc độ và khôi lượng lớn, tăng lượng khí thải 
và chât thải từ các ngành kinh tế là nguyên nhân chính lam thủng 
tâng ôzôn, gây hiệu ứng nhà kính... 

- Hậu quả của ô nhiễm môi trường: 

+ Qui mô ô nhiễm môi trường không giới hạn phạm vi ở từng quốc 
gia mà trên cả phạm vi thế giới. 

+ Con người tác động vào môi trường làm tổn hại môi trường, gây 
ra nhiều hậu quả nghiêm trọng: cạn kiệt nguồn tài nguyên, ô nhiễm 
tài nguyên (nước, không khí, đất), khí hậu biến đổi thất thường, băng 
tan ơ hai cực, gây mưa axít, hiệu ứng nhà kính... đe doạ trực tiếp đen 
sự phát triển của các ngành kinh tế và sức khoẻ con người. 

Câu 3 

a. Sự thay đối trong cơ cấu và phân bố công nghiệp của Hoa 
Kì. Giải thích . 

* Sự thay đổi cơ cấu: 

- Tăng tỉ trọng các ngành công nghiệp hiện đại (hàng không, vũ 
trụ, điện tử...) 

- Giảm tỉ trọng các ngành công nghiệp truyền thống (luyện kim, 
dệt, đóng tàu, hoá chất..) 

- Giải thích: Do các ngành công nghiệp truyền thống: 

+ Tiêu hao nhiều nguyên nhiên liệu, giá nguyên liệu trên thế giới 
thường xuyên biến động. 

+ Gậy ô nhiễm môi trường, công nghệ lỗi thời cần thay đổi. Lơi 
nhuận thấp. Y 



1 

+ Giá thành sản phẩm cao, khó cạnh tranh với các nước đang phát 

triển, nhất là các nước NICs. Ị 

* Sự thay đổi phân bố: I 

- Trước đây tập trung chủ yếu vùng Đông Bắc với các ngành công 

nghiệp truyền thống (luyện kim, cơ khí, hoá chất, dệt...). 

- Hiện nay mở rộng công nghiệp xuống phía Nam và ven Thái 

Bình Dương hình thành “Vành đai công nghiệp Mặt Trời” với các 

ngành công nghiệp hiện đại... 

- Giải thích: 

+ Gần nguồn nguyên liệu và dầu khí dồi dào. ! 

+ Nguồn lao động da màu đông đảo, giá rẻ. Khí hậu có nhiều nắng 

ấm, tạo sự hâp dẫn đôi với cuộc sông của dân cư, lao động. 

+ Tiện cho việc xuất nhập khẩu đến thị trường Châu Á, Phi và Mĩ 

La Tinh. • 
ậ 

+ Đây là các khu vực mới được hình thành nên có điều kiện áp 

dụng công nghệ hiện đại. (Nhà nước quan tâm tới việc khai thác môi 

trường ven Thái Bình Dương, nên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, 

trung tâm nghiên cứu khoa học kĩ thuật hiện đại...) 

b. Tác dộng của những người nhập cư tới nền kinh tế của Hoa 

Kì trong giai đoạn dầu xây dựng nền kinh tế tư bản chủ nghĩa: 

* Tích cực: 

- Tạo nên tính năng động của dân cư trong việc khai phá các vùng 

đât mới, khai thác tài nguyên và phát triển kinh tế. 

- Góp phần gia tăng lực lượng lao động, giá nhân công rẻ. 

- Đưa các thành tựu khoa học kĩ thuật hiện đại từ Châu Âu sang, 

góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội đất nước. 

* Hạn chế: 

- Sự phân hoá giàu nghèo và bất bình đẳng giữa các dân tộc làm 

xuất hiện mâu thuẫn giữa các cộng đồng người. 

- Các cuộc đấu tranh bảo vệ quyền lợi kinh tế - xã hội, bảo tồn sắc 

tộc luôn xảy ra làm cho sản xuất bị đình đốn, an ninh xã hội bất ổn. 

Câu 4 J 
I 

a. Vị thế của EU trên trường quốc tế: 

- Số dân của EU cao gấp 1,55 lần Hoa m. 
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— GDP năm 2004 của EU cao gấp 1,08 lần Hoa Kì. 

— Tỉ trọng xuất khẩu trong GDP năm 2004 của EU cao hơn Hoa Kì 

19,5%. 

— Tỉ trọng của EU trong xuất khẩu của thê giới năm 2004 lớn hơn 

Hoa Kì 28,7%. 

-> EU là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới. 

b. Mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và EU: 

- Quan hệ giữa Việt Nam và EU là quan hệ hợp tác toàn diện. 

- Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và EU được thiết lập từ năm 1990. 

— Năm 1995 kí hiệp định khung về hợp tác giữa Việt Nam và EU. 

- Việt Nam và EU đã tiến hành đàm phán Hiệp định đối tác và 

hợp tác về một số vấn đề: nhập cư, chống khủng bố, trao đổi khoa học - 

công nghệ và nghiên cứu khoa học,... 

- Đã có sự phát triển trên nhiều lĩnh vực (kinh tế, khoa học - công 

nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế...) 

— EU là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam. 

- Tổng số vốn FDI và vốn ODA của các nước thành viên EU tại 

Việt Nam ngày càng tăng. 

Câu 5 

a. Vẽ biểu đồ so sánh cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế 

của Hoa Kì và Trung Quốc năm 2004: 

* Xử lí sô liêu: 

Bảng cơ cấu GDP phân theo ngành kinh tế của Hoa Kì 

và Trung Quốc năm 2004. 

. (Đơn vị: %) 

Nước Nông - Lâm - Công nghiệp - Dich vu • • 
Ngư nghiệp Xây dựng 

Hoa Kì 0,9 19,7 79,4 

Trung Quốc 14,5 50,9 34,6 

— Tính bán kính: RTrung Quốc = 1 (đvbk) 

RHoa Kì = 2,65 (đvbk) 

* Vẽ biểu đồ: 

+ 2 hình tròn (mỗi nước là 1 hình tròn có bán kính như trên). 

+ Đầy đủ nội dung (tỷ lệ chính xác, tên và chú giải, số liệu, sạch, 

đẹp...) 
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b. Nhận xét và giải thích cơ cấu GDP phân theo ngành kinh 

tế của 2 nước 

* Nhận xét: 

- về qui mô: GDP của Hoa Kì gấp hơn 7 lần của Trung Quốc. Trong 

đó: công nghiệp gấp 2,7 lần; dịch vụ gấp 16,2 lần, nhưng giá trị nông 

nghiệp của Trung Quốc lại lớn hơn Hoa Kì gấp 2,3 lần. 

- Về cơ cấu: 

Hoa Kì: 

+ Ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất: 79,4%. 

+ Ngành công nghiệp — xây dựng chiếm tỉ trọng tương đối cao: 19,7%. 

+ Ngành nông nghiệp chiếm tỉ trọng thấp nhất: 0,9%. 

Trung Quốc: • . 

+ Ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng tương đối: 34,6 %, thấp hơn so với 

Hoa Kì là 44,8%. 

+ Ngành công nghiệp — xây dựng chiếm tỉ trọng cao nhất: 50,9%. 

+ Ngành nông nghiệp chiếm tỉ trọng thấp nhất: 14,5%. 

-> Tỉ trọng trong GDP của ngành nông nghiệp, công nghiệp Trung 

Quốc lớn hơn Hoa Kì, nhưng tỉ trọng ngành dịch vụ của Hoa Kì lớn 

hơn Trung Quốc. 

* Giải thích: 

- Hoa Kì là nước có trình độ phát triển kinh tế cao hơn Trung Quốc. 

- Trung Quốc là nước đang phát triển và đang tiến hành quá trình 

công nghiệp hoá. ' , 

ĐỀ 10 

Câu 1. 

a. Tác động của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật dên việc 

thay đổi cơ cấu nền kinh tế quốc dân. 

- Làm thay đổi cơ cấu các ngành kinh tế, theo hướng: 

+ Giảm tỉ lệ lao động và tỉ trọng GDP trong khu vực nông - lâm - 

ngư nghiệp. 

+ Tăng tỉ trọng GDP khu vực II. Cơ cấu ngành thuộc khu vực II 

ngày càng đa dạng và phong phú. 

155 



+ Tỉ lệ lao động và tỉ trọng GDP khu vực III tăng nhanh và ngày 
càng lớn. 

- Làm thay đổi hình thức và cơ chế tổ chức sản xuất, theo hướng: 

quản lý phân đoạn và quản lý hai tầng {phân tích). 

- Cơ câu sản phâm, sản xuât thay đổi, theo hướng: giảm các sản 

phẩm tiêu tốn nhiều nguyên liệu, vật tư, năng lượng; tăng quá trình tự 
động hóa, chi phí môi trường, lao động kĩ thuật.. 

- Thay đổi cơ cấu lao động sản xuất: lao động thể lực giảm, lao 

động có trình độ tay nghề, có trình độ tri thức khoa học, lao động trí 

óc ngày càng tăng. 

b. Hậu quả của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật đối với sự 
phát triên kỉnh tê — xã hộỉ và môi trường. 

- Ô nhiễm môi trường do lượng khí thải, chất thải vào môi trường 

lơn. Vi dụ: o nhiêm do chât bảo vệ thực vạt, phân hóa học, ô nhiễm do 
tràn dầu... 

- Nguy cơ chiến tranh công nghệ tăng cao và tình trạng khủng bố, 

đe dọa hòa bình và an ninh thê giới. 

- Chênh lệch giàu nghèo, trình độ phát triển khoa học - kĩ thuật., 

giữa các nhóm nước ngày càng cao. 

~ Tài nguyên bị khai thác cạn kiệt do nhu câu sử dung nguyên 

nhiên liệu tăng, gây khủng hoảng năng lượng, lạm phát..; khan hiếm 

nước sạch; suy giảm đa dạng sinh học... 

Câu 2 

a, Lợi ích và tác động tiêu cực của xu hưởng toàn cầu hóa 

đối với sự phát triển kinh tế- xã hội thế giới. 

* Lợi íchr 
% 

- Góp phân thúc đây, phát triên kinh tế — xã hội của mỗi quốc gia và 

toàn thê giới thông qua việc mở rộng thị trường. 

- Phát triển thương mại thế giới, hợp tác đầu tư nước ngoài. Gia 

tang cac nhan tô san xuât vê vòn và khoa học kĩ thuật, chuyển giao 
công nghệ... 4 

- Nâng cao kinh nghiệm tổ chức quản lý thông qua hợp tác đầu tư 
vốn, công nghệ thông tin. 

- Thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị; cải thiện môi trường. 
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* Tiêu cực: 

— Làm mai một, xói mòn bản sắc văn hóa địa phương. 

- Cạnh tranh về hàng hóa, làm thiệt thòi về lợi ích kinh tế các 
nước đang phát triển. 

— Các nước đang phát triển nợ nước ngoài ngày càng lớn và khó có 

khả năng trả nợ; tình trạng tham nhũng trong xã hội cao, thâm hụt 
thương mại lớn. 

— Chênh lệch giàu, nghèo giữa các nhóm nước ngày càng tăng cao. 

b. Những thuận lợi và thách thức của Việt Nam khi gia nhập 
WTO 

* Thuận lợi: 

— Thi trường được mở rộng theo hướng song phương, đa phương. 

Được hưởng nhiều quyền ưư đãi tối huệ quốc (MFN) và hàng hóa sẽ 
được xuất khẩu thuận lợi vào các nước thành viên. 

- Có cơ hội thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư nước ngoài. 

- Phát huy tối đa sức mạnh nội lực qua chính sách mở cửa, hội nhập. 

— Tạo nen sự phân công lao động mới và chuyến dịch cơ cấu kinh tế 
trên nhiều phương diện khác nhau: cơ cấu ngành, cơ cấu thành phần 
kinh tế, cơ cấu theo lãnh thổ. 

* Thách thức: 

- Nền kinh tê nước ta còn lạc hậu hơn nhiều nước trong khu vực và 

thê giới. Sản phẩm hàng hóa làm ra sẽ chịu sự cạnh tranh gay gắt với 

nhiều mặt hàng nhập khẩu, cũng như hàng bản xứ. 

- - Trình độ quản lý nhìn chung chưa cao, bước đầu hội nhập có thể 
dê tạo các khó khăn trong quản lý, nhất là các thủ tục hành chính, 

khó khăn trong thu hút đầu tư nước ngoài. 

- Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm. Cơ cấu giá trị 
sản xuất tập trung chủ yếu trong khu vực I, khu vực II và III còn 
thấp và tăng chậm. 

— Sử dụng nguồn vôn còn chưa đạt hiệu quả cao... 

Câu 3 
# 

a. Khó khăn, tôn tại của nền kinh tê Trung Quốc trong quá 

trình cải cách, mở cửa và hiện đại hóa đất nước. 

- Tình trạng thất nghiệp cao, trong khi công tác đào tạo nghề chưa 

đáp ứng được cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

0 
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— Diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp: do khai thác không 

hợp lý; hoang mạc hóa; do sự tăng nhanh diện tích đất chuyên dùng. 

— Sự phân hóa giàu nghèo giữa các vùng và giữa các tầng lớp dân cư 
ngày càng tăng. 

— Kết cấu hạ tầng tuy được quan tâm đầu tư nhưng vẫn lạc hậu, 

chậm phát triển. 

— Hệ thông ngân hàng hoạt động yếu kém, chịu sự cạnh tranh của 

các ngoại tệ mạnh. 

— Nền kinh tế tăng trưởng cao nhưng khó khăn về nguyên liệu 

(nhất là năng lượng). 

— Nhiều xí nghiệp quốc doanh thua lỗ trong sản xuất, phải thực 

hiện sát nhập, cổ phần hoặc phá sản. 

— Tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng cao; nhiều thiên tai... 

b. Việc thực hiện chính sách dân sô triệt để ảnh hưởng gì 

đến sự phát triển kinh tê — xã hội Trung Quốc. Liên hệ với việc 

thực hiện chính sách dân sô nước ta hiện nay 

* Anh hưởng của chính sách dân số triệt để của Trung Quốc 

— Tư tưởng “trọng nam, khinh nữ”, tâm lý “thích con trai” có từ thời 

phong kiến vẫn hiện hữư trong xã hội Trung Quốc, dẫn đến tình trạng 

can thiệp vào giới tính, thai nhi -» Mất cân băng giới tính tăng cao, vi 

phạm đạo đức xã hội. 

— Nguy cơ già hóa dân số và thiếu hụt lao động. Tỉ lệ sinh giảm, tỉ 
lệ già hóa dân số tăng nhanh, tương lai bị thiết hụt lực lượng lao động 

bổ sung cho đất nước. 

— Tôc độ già hóa dân sô tăng cao, phúc lợi xã hội lớn, chi phí người 

già tăng cao. 

* Liên hệ với việc thực hiện chính sách dân số nước ta hiện nay. 

— Tỉ lệ gia tăng dân sô nước ta tuy có giảm, nhưng vẫn cao (khoảng 

1,2%). Pháp lệnh dân sô 2003 ra đời, quyết định sự phát triển dân sô 

bền vững của đất nước. 

— Chênh lệch giới tính tăng mạnh trong những năm qua. Tỷ số giới 

tính khi sinh ở nước ta liên tục tăng và đã đến mức báo động, hiện tại 

là 112/100. Nhiều vùng địa lý tỷ sô này còn lên đến 115-125/100, vượt 

khá xa mức bình thường, nên cần phải có chiến lược dân số lâu dài, 

mềm mỏng. 

158 



» 

- Tuy hiện nay nước ta là nước có dân sô tương đối trẻ, nhưng cũng 

là nước có tỉ lệ gia hóa dân số rất nhanh chóng. Nguy cơ về sự già hóa 

dân số và thiếu hụt lao động, cần phải tính tới cân đối lao động và tí 

lệ sinh. . . ; . 

- Cần phải giải quyết vấn đề tỷ sô giới tính lúc sinh. 

+ Tích cực phát triển chế độ phúc lợi xã hội. 

+ Thay đổi quan niệm truyền thống về sinh đẻ. 

+ Nâng cao địa vị kinh tế xã hội của phụ nữ. 

+ Tăng cường quản lý tổng hợp. 

Câu 4. 

a. Phăn tích điều kiện thuận lợi dể dưa Hoa Kì trở thành 

cường quốc kinh tế thế giới. 

- VỊ trí địa lí: Nằm tách biệt giữa hai đại dương, Hoa Kì tránh được 

hai cuộc Đại chiến thê giới (chiến tranh thê giới I và II), lại được thu 

đươc nhiều lợi nhuận nhờ buôn bán vũ khí cho hai bên. 
• • • 

- Điều kiện tự nhiên và tài nguyên: 

+ Tài nguyên nông nghiệp giàu có (dẫn chứng)', tạo điều kiện để đa 

dạng hóa các sản phẩn nông nghiệp. 

+ Bờ biển dài, tiếp giáp hai đại dương lớn, là cánh cửa giao lưu với 

các nước Mỹ La Tinh, các nước Đông Á, châu Âu... tạo điều kiện thuận 

lợi cho giao lưu kinh tế, mở rộng thị trường, phát triển kinh tê biển. 

+ Giàu tài nguyên khoáng sản, các mỏ khoáng sản phân bô tập 

trung (dẫn chứng) để phát triển công nghiệp. 

- Điều kiện kinh tế — xã hội: 

+ Dân số đông, có thị trường tiêu thụ rộng lớn. 

+ Dân nhập cư và định cư tại Hoa Kì có trình độ cao, có ý chí cao. 

Hoa Kì là nước khởi đầu cho cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ 

II và là nước thu được nhiều thành quả nhất. 

+ Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật phát triển mạnh. 

4* Sự phụ thuộc của nhiều nước tư bản nước ngoài... nhất là sau 

chiến tranh để tái thiết kinh tế. 

b. Phân tích các yêu tô dể tạo nên sức mạnh của “Vành đai 

Mặt Trời” so với vùng sản xuất truyền thông Dông Bắc Hoa Kì 

- Khí hậu cận nhiệt, giàu nắng ấm, ánh sáng có thể phát triển du 

lịch, và một nền nông nghiệp cận nhiệt đới đa dạng. 
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- Tài nguyên khoáng sản dồi dào, nhất là dầu mỏ (dẫn chứng). 

- Bờ biển nhiều hải cảng lớn (dẫn chứng) để phát triển hàng hải. 

- Dân cư có trình độ cao và ý chí quyết tâm cao khi di chuyển từ 
vùng Đông Bắc xuông. 

- Nguồn nhân công với tiền lương rẻ từ các nước châu Á và châu Mĩ 
La Tinh di cư tới. 

“ Cơ sở vật chât mới xây dựng hiện đại, dễ dàng áp dụng các thành 

tựu khoa học kĩ thuật, công nghệ mới. 

Câu 5 
•• 

a. Tính giá trị xuất nhập khẩu của Trung Quốc. 

Tính đúng theo bảng: 

GLẮ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU TRƯNG QUỐC, GIAI ĐOẠN 1996 - 2009 

Đơn vị: tỷ USD 

Năm 1996 2001 2002 2003 2004 2006 

' ĩ/ ỵ vy ky Iv 
• %✓ 

2009 
Giá trị xuất khẩu 146,5 259,0 325,7 427,3 583,1 960,0 1.611,0 
Giá trị nhập khẩu 134,5 242,0 295,2 394,4 552,4 810,0 1.297,0 

b. Xử lý số liệu: 

Xử lý đúng theo bảng số liệu. 

Cơ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT - NHẬP KHẨU TRUNG QUỐC, 

GIAI ĐOẠN 1996 - 2009 

Đơn vị: % _ • 
Năm _1996 2001 2002 20031 2004 2006 

» ^ w V 1 f\J 
# _ 

2009 
Giá trị xuất khẩu 52,1 51,7 52,5 52,0 51,4 54,2 55,4 
Giá trị nhập khẩu 47,9 48,3 47,5 48,0 48,6 45,8 44,6 

Vẽ biểu đồ thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị xuất - 

nhập khẩu của Trung Quốc 

- Biếu đồ hợp lý nhất: Biểu đồ miền. Các biểu đồ khác không 
châm điểm. 

- Vẽ chính xác về khoảng cách năm; có chú giải và tên biểu đồ; đẹp, 

chính xác về số liệu trên biểu đồ. 

* Lưu ý: 

- H°c sinh chú giải trực tiếp vào biểu đồ vẫn chấm điểm tối đa. 

- Nểu thiếu một trong những yêu cầu thì trừ 0,25 điểm I mỗi ỷ thiếu. 

» 
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c. Nhận xét và giải thích về tình hình xuất nhập khẩu và sự 

chuyển dịch cơ cấu xuất nhập khẩu của Trung Quốc, giai đoạn 

1996 - 2006. 

* Tình hình xuất - nhập khẩu 

— Tổng giá trị xuất — nhập khẩu, giá trị xuất khẩu và giá trị nhập 

khẩu liên tục tăng qua các năm (dẫn chứng). 

— Cán cân xuất - nhập khẩu luôn dương (dẫn chứng): Trung Quốc là 

nước xuất siêu. 

* Sự chuyển dịch 

— Tỉ trọng giá trị xuất khẩu có xu hướng tăng (dẫn chứng). 

— Tỉ trọng giá trị nhập khẩu có xu hướng giảm (dẫn chứng). 

* Giảỉ thích 

— Xu hướng chuyển dịch phù hợp với quá trình công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa của Trung Quốc và theo xu hướng hiện đại. 

— Nhờ quá trình cải tiến, sáng kiến về hoạt động xuất nhập khẩu: 

giảm thuế, mở rộng thị trường... 

— Nâng cao chất lượng, mẫu mã, cải tiến giá thành sản phẩm hàng 

hóa., để nâng cao tính cạnh tranh. 
* . * \ 

ĐỀ 11 

Câu 1 

a. Sự tương phản giữa các nhóm nước: 

Sự tương phản trình độ phát triển kỉnh tế: 

* Về GDP bỉnh quân Ị người (năm 2004) 

GDP bình quân trên đầu người có sự chênh lệch lớn giữa các nước 

đang phát triển và các nước phát triển: 

- Các nước phát triển thường có GDP/người cao > 20.000USD, còn 

các nước đang phát triển có GDP/người còn thấp < 2.500USD. 

— Trong nhóm các nước phát triển thì chênh lệch giữa nước có 

GDP/người cao nhất là Đan Mạch với nước có GDP/người thấp nhất ở 
các nước đang phát triển là Ê-ti-o-pi-a là 402 lần. 
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- Trong các nước đang phát triển: chênh lệch giữa nước có GDP/ 

người cao nhất là Anbani với nước có GDP/người thấp nhất là Ê-ti-o-pi-a 

là 21 lần. 

* Về cơ câu kinh tế (GDP) có sự khác biệt: 

- Nhóm các nước phát triển: Tỉ trọng khu vực III rất cao (71%), 

khu vực II và khu vực I chiếm tỉ trọng thấp. 

- Nhóm các nước đang phát triển: Tỉ trọng khu vực III cao nhất 

(43%) nhưng vẫn còn thấp hơn nhiều so với các nước phát triển. Tỉ 
trọng khu vực II và khu vực I còn chiếm tỉ trọng cao. 

* Về giá trị và cơ cấu hàng xuất nhập khẩu: 

- Nhóm nước phát triển: 

+ Chiêm trên 60% giá trị xuất nhập khẩu thê giới. 

+ Xuất khẩu: chủ yêu là hàng công nghiệp chê biến. 

- Nhóm nước đang phát triển: Giá trị xuất khẩu nhỏ, chủ yếu xuất 

khấu khoáng sản và hàng mới qua sơ chế. 

* Về đầu tư nước ngoài và nợ nước ngoài: 

- Nhóm nước phát triển: Giá trị đầu tư ra nước ngoài lớn, chiếm % 

giá trị đầu tư của thê giới. 

- Nhóm nước đang phát triển: 

+ Giá trị đầu tư ra nước ngoài thấp. 

+ Tống số nợ nước ngoài ngày càng lớn, năm 2004 là khoảng 33% 

so với GDP (2724 tỉ USD). 

Sự tương phản trình độ phát triển xã hội: 

* Tuổi thọ trung bình: 

- Nhóm nước phát triển có tuổi thọ trung bình cao, đạt 76 tuổi 

(2005). 

- Nhóm nước đang phát triển có tuổi thọ trung bình thấp hơn 

nhiều, chỉ đạt 65 tuổi. 

* Về chỉ số HDI: 

- Nhóm nước phát triển có chỉ số HDI cao, 2003: 0,855. 

- Nhóm nước đang phát triển có chỉ số HDI thấp hơn mức trung 

bình của thế giới, chỉ đạt 0,694. 

b. Giải thích: 

- Cần phải tư duy toàn cầu vì môi trường Trái Đất là ngôi nhà 

chung của tất cả mọi người. Môi trường tự nhiên là một thể thống 
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nhất, hoàn chỉnh; hoạt động phá hoại môi trường ở nơi này sẽ ảnh 

hưởng đến nhiều nơi khác. 

- Hành động địa phương: bảo vệ môi trường phải được tiến hành ở 
từng nơi cụ thể gắn với cuộc sông của mọi người, không có bảo vệ môi 

trường một cách chung chung. 

Câu 2 

a. Thuận lợi và khó khăn của Vị trí địa lí Hoa Kì: 

* Thuận lợi: 

- Có khí hậu chịu ảnh hưởng của biển và đại dương nên rất thuận lợi. 

- Giàu có về tài nguyên, nhất là tài nguyên khoáng sản thuận lợi 

cho các ngành kinh tế đặc biệt là công nghiệp phát triển. 
• • 

- Giáp biển và đại dương thuận lợi phát triển các ngành kinh tế biển. 

- Nằm trong khu vực đông dân, có thị trường tiêu thụ rộng lớn. 

- Giáp 2 đại dương lán nên tránh được ảnh hưởng của hai cuộc 

chiến tranh thế giới lần 1 và lần 2. 

* Khó khăn: 

- Lãnh thồ rộng lớn khó khăn cho vấn đề anh ninh quốc gia. 

- Thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai. 

- Trong điều kiện xu hướng Toàn cầu hoá diễn ra ngày càng mạnh 

mẽ việc giáp 2 đại dương lớn lại gây ra những trở ngại nhất định. 

b. Sự chuyến dịch cơ cấu lãnh thổ công nghiệp của Hoa Kì: 

- Trước đây, các ngành công nghiệp truyền thống tập trung chủ 
yếu ở vùng Đông Bắc với các ngành: luyện kim, chế tạo ô tô, dệt, hoá 

chất...TỈ trọng ngành sản xuất công nghiệp có xu hướng giảm. 

- Hiện nay, các ngành công nghiệp hiện đại được mở rộng xuống 

các vùng phía nam và ven Thái Bình Dương (còn gọi là vành đai 

Mặt Trời) với các ngành công nghiệp: hoá dầu, hàng không - vũ trụ, 

công nghệ thông tin, điện tử viễn thông... 

c. Giải thích: 

- Vùng công nghiệp truyền thống Đông Bác giảm là do: 

+ BỊ cạnh tranh bởi các nước đang phát triển như ASEAN, NICs 

=> thị trường bị thu hẹp. 

+ Cơ sở vật chất — kĩ thuật của vùng Đông Bắc đã sử dụng từ lâu 

đời, bị quá tải và xuống cấp. 
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+ Dân cư tập trung quá cao, tỉ lệ thất nghiệp lớn (>8%). 

+ Các ngành công nghiệp truyền thống sử dụng, tiêu tốn nhiều 

tài nguyên, năng lượng, giá dầu mỏ ngày càng tăng, dễ gây ô nhiễm 
môi trường. ° 

- Vùng phía Nam và ven Thái Binh Dương tăng là do: 

+ Có vị trí địa lí thuận lợi: gần thị trường rộng lớn là châu Á và 

Mĩ la tinh, gần nơi cung cấp nguồn nguyên liệu. 

+ Có tài nguyên khoáng sản phong phú: dầu mỏ, kim loại màu, 
thuỷ điện... 

+ Khí hậu nhiều nắng ấm, thuận lợi phát triển ngành du lịch, đời 

sông sinh hoạt của người dân. 

+ Do tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 
hiện đại: nhiều ngành công nghiệp mới có hàm lượng kĩ thuật cao ra 

đời => chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp => kéo theo sự chuyển 

dịch cơ cấu lãnh thổ công nghiệp. 

+ Có lực lượng lao động đông đảo, trẻ, chủ yếu nhập cư từ châu Á, 

Mĩ la tinh đến. 

+ Có cơ sở hạ tầng — kĩ thuật hiện đại, mới được xây dựng, cải tạo: 

đường giao thông vận tải, các trung tâm nghiên cứu khoa học... 

+ Môi trường ít bị ô nhiễm do các ngành công nghiệp hiện đại, ít 

tiêu tốn nhiều nguyên liệu, năng lượng... 

Câu 3 

a. Tại vì: 

- Khu vực Tây Nam Á là một khu vực có khí hậu rất khô nóng. Là 

nơi có vị trí chiến lược rất quan trọng, nằm ở ngã ba đường của các 

châu lục: Âu, Á, Phi; rất gần với các nước lớn trên thế giới như: LB 

Nga, Trũng Quốc, Ấn Độ. 

- Là khu vực sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn của thế giới với hơn 50%, 

là nơi cung câp dâu mò chủ yêu của thê giới, có khả năng cung cấp 

gần 16 ngìn thùng dầu/ngày cho thị trường thế giới. Vì vậy, khu vực 

này là nơi tranh giành ảnh hưởng của các nước lớn, các thế lực cực 

đoan, vụ lợi ở bên ngoài. 

- Là nơi sản sinh ra nhiều tôn giáo lớn của thế giới như: đạo Hồi, 

đạo Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo...,thường xuyên xuất hiện các xung 

đột về quyền lợi, xung đột về sắc tộc, tôn giáo. 
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- Thường xuyên xảy ra nạn khủng bố do sự hoạt động của các tổ 
chức chính trị, tôn giáo cực đoan; sự can thiệp của các thế lực bên 

ngoài và những lực lượng khủng bố... 

=> Với những nguyên nhân nói trên khu vực Tây Nam Á trở thành 

một trong những “ điểm nóng” của thế giới. 

6. Nêu quan điểm của bản thân: 

- Biển Đông là một vùng biển rộng lớn, đứng thứ hai trong các biển 

ở Thái Bình Dương, có tầm quan trọng chiến lược với tiềm năng lớn về 
tài nguyên thiên nhiên và tuyến đường giao thông vận tải quan trọng 

nôi Thái Bình Dương với An Độ Dương. Biển Đông tiêp giáp với nhiều 

nước, trong đó nước ta có một vùng biển rộng lớn khoảng hơn 1 triệu 

km2, với 2 quần đảo tập trung ngoài khơi là Hoàng Sa và Trường Sa. 

- Với nhiều tiềm năng to lớn như thế nên đã có sự tranh chấp chủ 
quyền trên các quần đảo trên biển Đông, tập trung là quần đảo Hoàng 

Sa và Trường Sa với sự tham gia của nhiều nước: Trung Quốc, 

Philippin, Inđônêxia, Brunây, Malaisia,... Trong đó đáng kể nhất là 

Trung Quôc với nhiều hành động như dùng vũ lực đánh chiếm quần 

đảo Hoàng Sa, một số đảo thuốc quần đảo Trường Sa. Ngoài ra, các 

nước lân cận như Philippin, Inđônêxia, Brunây, Malaisia,...cũng <đã 

tuyên bố chủ quyền ở một số đảo ven bờ. 

- Với nước ta, có thể khẳng định nước ta hoàn toàn có đầy đủ cơ 
sớ pháp lý, các dữ kiện, tài liệu lịch sử chứng minh chủ quyền không 

thê\chối cãi đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chúng ta 

phản đối mọi hành động vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, 

đồng thời kêu gọi các nước tranh chấp, giải quyết tranh chấp bằng con 

đường hoà bình, đàm phán, mặt khác kêu gọi sự ủng hộ của bạn bè 

quốc tế. ' J 
• •# 

- Là học sinh chúng ta cần nêu cao tinh thần yêu nước, tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền cũng như tổ chức các hành động thiết thực 

như chương trình góp đá xây Trường Sa.., góp phần nhỏ bé để bảo vệ 
chủ quyền thiêng liêng của Tổ quôc đôi với biển đảo quê hương. 

Câu 4 

a. Khái niệm kinh tế tri thức 

— Kinh tê tri thức là nền kinh tê chủ yêu dựa vào chất xám, lây 

khoa học kĩ thuật cao làm lực lượng sản xuất, lấy kiến thức là chỗ dựa 

chủ yếu. 
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b. So sánh 

Tiêu chí Nến kinh tẽ' 

nỗng nghiệp 

NỂn kinh tẽ' 

cống nghiệp 

Nền kinh tê' 

tri thức ! 

Quá trình sản 

xuất 

Phát triển trổng trọt 

và chăn nuôi 

Chê' tạo, gia công Thao tác, điểu khiển, 

kiểm soát 

Công nghệ chủ 

yếu thúc đẩy 

sản xuất 

Sử dụng súc vật, cơ 

giới hoá dơn giản 

Cơ giới hoá, hóa học 

hoá, diện khí hoá, 

chuyên môn hoá 

Công nghệ cao, diện 

tử hoá, tin học hoá, 

siêu xa lộ thông tin ị 

- Cơ cấu lao 

dộng 

Trình dộ 

người lao dộng 

- Chủ yếu là nông 

dân 

- Học vấn trung 

bình thấp, tỉ lệ mù 

chữ cao 

- Chủ yếu là công 

nhân 

- Trình dộ học vấn 

trung bình ở bậc 

trung học 

- Chủ yếu là công 

nhân tri thức 

- Trình dộ học vấn 

người lao dộng trung 1 

bình ở bậc sau trung 

học 

Tỉ lệ dóng góp 

của khoa học 

công nghệ cho 

tăng truởng kinh 

tế 

<10% >30% >80% 

Tầm quan trọng 

của giáo dục 
Nhỏ (1% GDP) Lớn Rất lớn 

• 

Đắu tư cho 

nghiên cứu và 

phát triển 

<0,3%GDP 1 - 2% GDP >3%GDP 

Vai trò của công 

nghệ thông tin 

và truyển thông 

t 

Khống lớn Vai trò lớn 

-- -f - 1 

Đóng vai trò quyết 

dịnh 

Cơ cấu kinh tế 

• 

- Chủ yếu là nông 

nghiệp 

- Lấy nguồn tài 

nguyên dất dai, lao 

động, vốn làm nến 

tảng của sản xuất. 

- Chủ yếu là công 

nghiệp và dịch vụ 

- Lấy nguổn tài 

nguyên dất đai, lao 

dộng, vốn làm nền 

tảng cùa sản xuất. 
• « 

Chủ yếu là dịch vụ 

trong dó các ngành 

cẩn nhiểu tri thức 1 

như: ngân hàng, tài 

chinh, bảo 1 

hiểm...chiếm ưu thê' 

tuyệt dối 1 

c. Hướng phát triển kinh tế tri thức ở nước ta: 

— Xây dựng cơ sỡ hạ tầng vững chắc cho nghiên cứu khoa học và 

phát triển công nghệ: tăng cường năng lực nghiên cứu của các trung 

tâm nghiên cứu và các trường đại học. 
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- Phát triển mạnh các trung tâm công nghệ cao, các công viên 

khoa học, đầu tư thích đáng cho nghiên cứu và phát triển khoa học. 

- Chú trọng phát triển công nghệ thông tin: ngày nay công nghệ 
thông tin đặc biệt là Internet, thương mại điện tử và công nghệ phần 

mềm đóng vai trò nền tảng trong việc tiến tới nền kinh tế tri thức. 

- Coi trọng việc phát triển giáo dục và đào tạo, cải thiện chiến 

lược đầu tư, ưu tiên phát triển giáo dục và đào tạo, đặc biệt chú trọng 

phát triển nhân tài. 

Câu 5 

a. Vẽ biểu đồ: 

Bảng xử lí sô liệu (Đơn vị: %): Lấy năm 1985 = 100% 

Năm 

Sản 
1985 1995 2000 2004 

% 

Lương thực 100 123,2 119,9 124,3 

Bông (sợi) 100 114,6 107,3 139,0 

Lạc 100 154,5 218,2 216,7 

Mía 100 119,6 118,1 158,8 

- Vẽ biểu đồ đường thế hiện tốc độ tăng trưởng: Vẽ 4 đường cho 4 

loại nông sản. 

- Vẽ đẹp, rõ ràng, chính xác, có ghi chú đầy đủ, có tên biểu đồ, 

năm, giá trị, chú thích. Nếu thiếu mỗi yếu tố trừ 0,25 điểm. 

b. * Nhận xét: 

- Sản lượng nông sản các loại đều tăng. 

- Giữa các thời kì, các loại nông sản có tốc độ tăng không đều. 

- Tăng nhanh nhất là lạc (116,7%), mía tăng (58,8%), bông tăng 

(39%), lương thực tăng (24,3%). 

* Giải thích: Trung Quốc đã tiến hành áp dụng nhiều chính sách, 

biện pháp cải cách như: 

- Giao quyền sử dụng đất cho nông dân. 

- Cải tạo xây mới đường giao thông nông thôn, hệ thống thuỷ lợi. 

- Đưa kl thuật mới, giông mới vào sản xuất. 

- Miễn thuế nông nghiệp. 

- Tổ chức sản xuất thay đổi. , 

* Các ỷ khác: Đa dạng hoá sản phẩm, giảm diện tích cây lương 

thực, tăng diện tích các cây trồng khác có hiệu quả kinh tê cao hơn. 
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ĐE 12 

Câu 1 

1. Nền kinh tê xã hội thê giới trong những năm gần dây 

phát triển theo xu hướng toàn cầu hóa và khu vực hóa. 

- Bắt nguồn từ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia 

và lãnh thổ. 

— Phat trien tren cơ sơ mơ rộng các môi quan hệ hợp tác cùng có 

lợi giữa các nước phát triển và đang phát triển trên tất cả các lĩnh vực 

kinh tế — xã hội. 

2. * Thuận lợi 

- Tạo ra thời cơ thuận lợi mới để nền kinh tế nước ta hội nhập vào 

nền kinh tê thê giới và khu vực đẩy mạnh phát triển và tăng trưởng 

kinh tế. 

- Thị trường quốc tế ngày càng có vai trò quan trọng đối với việc 

phát triển kinh tế - xã'hội của nước ta (thị trường buôn bán, đầu tư, 

lao động...). 
• « 

- Bình thường hóa, đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa nước ta với các 

nước trên thế giới và khu vực. 

- Thu hút khoa học kĩ thuật công nghệ, vốn đầu tư nước ngoài để 

đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

* Thách thức 

- Cạnh tranh quyêt liệt của các nền kinh tế mạnh hơn trong khu 

vực và thế giới 

- Nước ta phải có chiên lược đường lối chính sách thích hợp nhằm 

chủ động điều kiện thúc đẩy nền kinh tế phát triển mạnh. 

Câu 2 

— Biến đổi khí hậu toàn cầu. 

- Suy giảm tầng ô dôn. 

- o nhiêm nguôn nước ngọt, biển và đại dương. 

- Suy giảm đa dạng sinh học. 
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* Biên đổi khí hậu toàn cầu 

- Lượng C02 tăng đáng kể trong khí quyển gây hiệu ứng nhà kính. 

— Chủ yêu từ ngành sản xuất điện và các ngành công nghiệp sử 
dụng than đốt 

-*■ Giải pháp: Cắt giảm lượng C02) S02, N02, ... trong sản xuất 

sinh hoạt. 

* Suy giảm tầng ô dôn > 

+ Nguyên nhân: Hoạt động công nghiệp và sinh hoạt thải ra một 

lượng khí thải lớn trong khí quyển. 

+ Giải pháp: Cắt giảm lượng CFCS trong sản xuất và sinh hoạt. 

* o nhiểm nguồn nước ngọt biển và đại dương 

+ Nguyên nhân: 
ậ 

- Chất thải công nghiệp, nông nghiệp và sinh hoạt. 

- Việc vận chuyển dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ. 

+ Biện pháp: 

- Tăng cường xây dựng các nhà máy xử lý nước thải. 

- Đảm bảo an toàn hàng hải. 

* Suy giảm đa dạng sinh học 

+ Nguyên nhân: Khai thác thiên nhiên quá mức. 
ặ 

+ Biện pháp: Toàn thế giới tham gia vào mạng lưới các trung tâm 

sinh vật, xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên. 

Câu 3 

Nội dung: 

+ Tự do di chuyến: Mọi công dân trong EU đều có quyền tự do đi 

lại, tự do cư trú, tự do chọn nơi làm việc. 
• r • • 1 

+ Tự do lưu thông dịch vụ: các dịch vụ như dịch vụ vận tải, thông 

tin liên lạc, ngân hàng, kiểm toán, du lịch, được tự do hoạt động trong 

các nước EU. Ví dụ, một công ty kiểm toán của Hà Lan có thể hoạt 

động ở Đức như một công ty của Đức. 

+ Tự do lưư thông hàng hóa: các sản phẩm sản xuất hợp pháp ở 

một nước của EU được tự do lưu thông và bán trong toàn thị trường 

chung châu Âu mà không chịu thuê giá trị gia tăng. 
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+ Tự do lưu thông tiền vốn: Bãi bỏ các hạn chế đối với giao dịch và 

thanh toán, các nhà đầu tư có thể lựa chọn khả năng đầu tư có lợi 

nhât và mở tài khoản tại các ngân hàng EU. 

* Lợi ích: 

+ Xóa bỏ những trở ngại trong phát triển kinh tế. 

+ Thực hiện chung một số chính sách thương mại với các nước 

ngoài EU. 

+ Tăng cường sức mạnh kinh tê lớn trên thê giới. 

* Các nước EU đã hợp tác với nhau như thế nào trong các lĩnh vực 

về giao thông vận tải? 

— Hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải: 

+ Thành lập tổ hợp hàng không E-bớt, mỗi quốc gia chế tạo một bộ 
phận của máy bay... 

+ Xây dựng đơừng hầm giao thông dưới biển để nối liền nước Anh 

với châu Âu lục địa. 
• • 

— Lợi ích: 

+ Kích thích sản xuất phát triển. 
€ 

+ Tăng khả năng liên kết, hợp tác giữa các nước. 

Câu 4 

CL Thuận lợi đối với phát triển nông nghiệp 

— Phần lãnh thổ ồ trung tâm Bắc Mĩ: Vị trí nằm trong khoảng 

15°B - 44°B, giáp hai đại dương lớn ở phía Đông và phía Tây đã tạo 

cho Hoa Kì có khí hậu ôn đới là chủ yếu, đồng thời có sự đa dạng về 
khí hậu. Đó là điều kiện thuận lợi để Hoa Kì phát triển cơ cấu nông 

nỄ>iệp đa dạng với đủ các loại cây trồng vật nuôi của vùng ôn đới và 

vùng cận-nhiệt đới, nhiệt đới. 

— Hoa kì có đồng bằng rộng lớn do sông Mi-xi-xi-pi bồi đắp và các 

đồng bằng duyên hải với đất đai màu mỡ là điều kiện thuận lợi để 
phát triển trồng trọt. 

— Vùng đồi gò ở phía Bắc đồng bằng trung tâm và miền Tây có 

nhiều đồng cỏ để phát triển chăn nuôi. 

— Vùng sườn núi phía Tây của vùng Cooc-đi-e và bán đảo A-la-xca 

có nhiều rừng, là điều kiện thuận lợi để phát triển lâm nghiệp. 

— Ha-oai và các biển ở phần lãnh thổ ở trung tâm Bắc Mĩ có nhiều 

thuận lợi cho phát triển nuôi trồng và đánh bắt thủy sản. 
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b. Thuận lợi đối với phát triển công nghiệp 

- Vị trí địa lý của Hoa kì dễ dàng giao lưu với các nước khác bằng 

đường biển để nhập nguyên liệu và xuất khẩu hàng hóa. 

- Vị trí địa lí gần Mĩ La Tinh là điều kiện thuận lợi trong việc 

nhập nguyên liệu và bán sản phẩm cho các nước này. 

- Hoa kì là nước có nhiều tài nguyên khoáng sản từ nhiên liệu 

(than, dầu mỏ, khí tự nhiên) đến khoáng sản kim loại đen và kim loại 

màu, là điều kiện thuận lợi để phát triển ngành công nghiệp với cơ 
cấu ngành đa dạng. 

Vùng phía Tây và phía Đông có nguồn thủy năng dồi dào, là điều 

kiện thuận lợi phát triển thủy điện. 

c. Thuận lợi dối với phát triển nông nghiệp 

- Phần lãnh thố ở trung tâm Bắc Mĩ: Vị trí nằm írong khoảng 

15°B - 44°B, giáp hai đại dương lớn ở phía Đông và phía Tây đã tạo 

cho Hoa Kì có khí hậu ôn đới là chủ yếu, đồng thời có sự đa dạng về 
khí hậu. Đó là điều kiện thuận lợi để Hoa Kì phát triển cơ cấu nông 

ngiệp đa dạng với đủ các loại cây trồng vật nuôi của vùng ôn đới và 

vùng cận nhiệt đới, nhiệt đới. 

- Hoa kì có đồng bằng rộng lớn do sông Mi-xi-xi-pi bồi đắp và các 

đồng bằng duyên hải với đất đai màu mỡ là điều kiện thuận lợi để 
phát triển trồng trọt. 

- Vùng đồi gò ở phía Bắc đồng băng trung tâm và miền Tây có 

nhiều đồng cỏ để phát triển chăn nuôi. 

- Vùng sườn núi phía Tây của vùng Cooc-đi-e và bán đảo A-la-xca 

có nhiều rừng, là điều kiện thuận lợi để phát triển lâm nghiệp. 

- Ha-oai và các biển ở phần lãnh thổ ở trung tâm Bắc Mĩ có nhiều 

thuận lợi cho phát triển nuôi trồng và đánh bắt thủy sản. 

d. Thuận lợi đối với phát triển công nghiệp 

- Vị trí địa lý của Hoa kì dễ dàng giao lưư với các nựớc khác bằng 

đường biển để nhập nguyên liệu và xuất khẩu hàng hóa. 

- Vị trí địa lí gần Mĩ La Tinh là diều kiện thuận lợi trong việc 

nhập nguyên liệu và bán sản phẩm cho các nước này. 

- Hoa kì là nước có nhiều tài nguyên khoáng sản từ nhiên liệu 

(than, dầu mỏ, khí tự nhiên) đến khoáng sản kim loại đen và kim loại 

màu, là điều kiện thuận lợi để phát triển ngành công nghiệp với cơ 
cấu ngành đa dạng. 
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- Vùng phía Tây và phía Đông có nguồn thủy năng dồi dào, là điều 

kiện thuận lợi phát triển thủy điện. 

Câu 5 

Xử lí số liệu: (đơn vị %) 

Một số loại nông sản của Trung Quốc 

. Năm 

SL 

1985 1995 2000 2004 

Lương thực 100 123,2 119,9 124,3 

Bông 100 114,6 107,3 139,0 

Lac 
• 100 154,5 218,2 216,7 

Mía 100 119,6 118,1 158,8 

ữ, Vẽ biêu đô đường biểu diễn (4 đường) với 4 loại nông sản. 

Có chú giải rõ ràng, chính xác. 

b. Nhận xét 

Từ năm 1985 —»• 2004 sản lượng nông sản đều tăng 

+ Sản lượng lạc tăng nhanh nhất từ 154,5% lên 216,7%. 

+ Mía tăng từ 119,6% lên 158,8%. 

+ Bông tăng từ 114,6% lên 139,0%. 

+ Lương thực tăng từ 123,2% lên 124,3%. 

Tuy nhiên sản lượng lương thực và bông tăng không ổn định. 

* Giải thích: Do Trung Quốc sử dụng nhiều chính sách, biện pháp 
đúng đắn: 

— Giao quyền sử dụng đất cho nông dân. 

— Chỉ đạo, xây dựng mới đường giao thông và hệ thống thủy lợi. 

— Đưa kĩ thuật mới vào sản xuất. 

— Phổ biến giống mới. 

— Miễn thuế nông nghiệp. 

4 

% 
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ĐỂ 13 
ị 

Câu 1 

a. Nền kinh tê tri thức là nền kinh tê được xây dựng trên cơ sở 
sản xuất, phân phối, sử dụng tri thức, kĩ thuật và công nghệ cao dưới 

tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. 

Vai trò của nền kỉnh tê tri thức dôi với sự phát triển kỉnh 

tế - xã hội: 

- Có vai trò quyết định trong việc phát triển kinh tế - xã hội bền 

vững, tăng nhanh năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất và dịch vụ. 

- Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng tỉ trọng các ngành 

kinh tế sử dụng kĩ thuật cao, giảm tỉ trọng các ngành kinh tế sử dụng 

kĩ thuật thấp. 

- Tạo cơ hội cho các nước kém phát triển rút ngắn giai đoạn phát 

triển, tiêp cận nhanh khoa học và công nghệ hiện đại, giảm chi phí 

nghiên cứu. 

- Tạo ra nhiều việc làm mới, nâng cao đời sống người dân, bảo vệ 
môi trường. 

b. Các điều kiện thuận lợi để Việt Nam tiếp cận nền kinh tế 
tri thức 

- Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm 

phát triển về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ. 

- Việt Nam có tiềm năng lớn về trí tuệ và tri thức: 

+ Trong nước: lực lượng trí thức trưởng thành, trí thức trẻ năng 

động, thông minh, sáng tạo tăng cả về số lượng và chất lượng. 

+ Nước ngoài: Việt kiều nhiều nơi trên thế giới đang hướng về tổ quốc. 

- Nhiều cơ sở vật chất kĩ thuật nước ta đã và đang hình thành là 

Cái nôi của nền kinh tế tri thức: công nghệ thông tin, công nghệ sinh 

học, công nghệ xây dựng... 
% 

- Vị trí địa lí thuận lợi cho công cuộc mở cửa, giao lưu, hội nhập 

khu vực và thế giới. 

c. Đê tiến nhanh đến nền kinh tê trì thức Việt Nam cần phải 

- Phải xây dựng cơ sở hạ tầng vững chắc cho nghiên cứu khoa học 

và phát triển công nghệ. 
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- Đầu tư phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn: công nghệ 

thông tin, công nghệ phần mềm, công nghệ sinh học... 

- Đào tạo nguồn lao động tri thức, phát triển giáo dục chất lượng cao 

- Chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tê theo hướng tăng tỉ trọng các 

ngành dịch vụ kĩ thuật cao. 

Câu 2: 

a. Sự kiện chính trị đáng chú ý 

- Tây nam Á và Trung Á là nơi luôn xảy ra các cuộc chiến tranh 

giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa các giáo phái Hồi giáo, hình 

thành các phong trào li khai, nạn khủng bô ở nhiều quốc gia. 

- Ở Tây Nan Á có mâu thuẫn giữa Ixaren và Palextin, Ixaren với 

các nước Ả Rập...cho đến nay vẫn chưa chấm dứt. 

b. Nguyên nhân, hậu quả và giải pháp. 

* Nguyên nhân 

- Do tranh chấp quyền lợi: đất đai, tài nguyên, môi trường sống... 

- Do khác biệt về tư tưởng, định kiến tôn giáo, dân tộc và nguồn 

gốc lịch sử. 

- Do các thế lực bên ngoài can thiệp nhằm vụ lợi. 

* Hậu quả 

- Gây mất ổn định ở mỗi quôc gia trong khu vực và làm ảnh hưởng 

đến các khu vực khác. 
I 

- Đời sống nhân dân bị đe doạ và không được cải thiện, kinh tê bị 

huỷ hoại và chậm phát triển. 

- Ánh hưởng đến giá dầu mỏ trên bình diện thê giới. 

* Giải pháp. 

- Xoá bỏ mâu thuẫn về quyền lợi: đất đai, tài nguyên, môi trường sống.. 

- Xoá bỏ những định kiến về dân tộc, tôn giáo, văn hoá... 

- Xoá bỏ sự can thiệp vụ lợi của các thế lực bên ngoài để có được sự 

giúp đỡ của cộng đồng quốc tế một cách khách quan và công bằng. 

- Ngày càng nâng cao sự bình đẳng, dân chủ và mức sống người dân. 
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Câu 3: 

a. Lập bảng so sánh 

Vùng Điểu kiện tự nhiên Các ngành 

kinh tế 

Các thành phố' 

lớn 

Đống Bấc - Đổng bằng do sông Liêu 

Hà bổi dắp phù sa 

- Giàu tài nguyên: than, sắt, 

dắu khí... 

- Công nghiệp: Khai thác, 

luyện kim, cơ khí, hoá chất, 

dêt... 
• • 

- Nông sản: lúa mì, ngô, 

cao lương, củ cải dường, 

khoai tảy, hạt hướng dương... 

Cáp Nhĩ Tân, 

Thẩm Dương, 

An Sơn, Cảng 

Đại Liên.. 

Hoa Bắc 

• 

- Hạ lưu sông Hoàng Hà 

- Tài nguyên: than, sắt, thuỷ 

sản.. 

- Đất hoàng thổ 

- Công nghiệp chiếm 1/5 

cả nước: Khai thác nhiên 

liệu, luyện kim, hoá chất, cơ 

khí, chế biến nông sản, 

diện lực~ 

- Nông nghiệp: dánh bắt 

thuỷ hải sản, lương thực (lúa 

mì, lúa gạo, lạc, bông, hạt 

hướng dương) 

Thiến Tân, Thái 

Nguyên, Thanh 

Đảo, Tế Nam, 

Thủ dô Bắc Kinh 

Hoa 

Trung 

- Hạ lưu sông Trường Giang 

- Khí hậu cận nhiệt gió mùa 

- Đất phù sa 

• 

- Công nghiệp: Luyện kim, 

cơ khí dệt, diện tử. 

- Nông nghiệp: lúa gạo, 

chè, bông, lạc, rau quả.. 

- Đánh bắt thuỷ hải sản 

phát triển 

- Thượng Hải, 

Vũ Hán, Nam 

Kinh 
• 

Hoa Nam - Hạ lưu sông Tây Giang 

- Khí hậu cận nhiệt gió mùa 

- Đất phù sa 

- Giàu kim loại màu 

# 

- Công nghiệp: Phát triển 

mạnh ngành chế tạo máy, 

diện tử, viễn thông, cơ khí... 

- Nông nghiệp; Lúa gạo, 

chè, mía, cao su, cam, 

chanh... 

Quảng Châu, 

Các đăc khu 
• 

kinh tế quan 

trọng: Hạ Môn, 

Chu Hải, Sán 

Đẩu, Thẩm 

Quyến. 

■ b. Nguyên nhăn 

- Gần nguồn nguyên vật liệu. 

- Lực lượng lao động dồi dào. Thị trường tiêu thụ rộng lớn 

- Giao thông vận tải: cảng biến, sân bay... thuận lợi xuất nhập khẩu 

nguyên liệu, hàng hoá. 
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- Gần các nước và các vùng lãnh thổ có vốn và trình độ phát triển 

cao như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, đặc khu kinh tế Hồng Kông, 

Ma Cao...-> dễ thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI). 

c. Vai trò của các đặc khu kinh tế 

- Thu hút FDI, tiếp nhận, chuyển giao công nghệ sản xuất tiên 

tiến, có điều kiện tiếp nhận nền kinh tế hiện đại trên thế giới. 

- Giải quyết việc làm cho người lao động. 

- Tạo vùng kinh tế mẫu, trọng điểm, thúc đẩy sự phát triển kinh tế 
xã hội giữa các địa phương trên cả nước. 

- Nâng cao năng lực, trình độ cán bộ khoa học kĩ thuật và rèn 

luyện tay nghề cho đội ngũ lao động. 

Câu 4: 

а, Những đặc điểm khác nhau về điều kiện tự nhiên đối với 

sản xuất nông nghiệp của các vùng ở Hoa Kì. 

- Vùng phía Tây: Các đồng bằng nhỏ hẹp ven Thái Bình Dương, 

đất đai màu mỡ, khí hậu cận nhiệt và ôn đới hải dương thuận lợi cho 

phát triển trồng trọt. 

- Vùng trung tâm: Phía Tây và Phía Bắc có địa hình gò đồi thấp, 

nhiều đồng cỏ thuận lợi cho phát triển chăn nuôi. Phía nam là đồng 

bằng phù sa của sông Mi-xi-xi-pi, khí hậu cận nhiệt, đất đai màu mỡ 
thuận lợi cho trồng trọt, lằ vùng tập trung đất nông nghiệp lớn của 
Hoa Kì. 

- Vùng phía Đông: Phần lớn là đồi núi thấp có đồng cỏ thuận lợi 

cho chăn nuôi gia súc, ven biển có các đồng bằng với diện tích khá 

lớn, khí hậu cận nhiệt và ôn đới hải dương thuận lợi cho trồng cây 

lương thực và cây ăn quả. 

б. Nguyên nhăn phát triển kinh tế của Hoa Kì. 

- Trong qua trình phát triển kinh tế Hoa Kì có nhiều thuận lơi: 
• • 

+ Tài nguyên phong phú: Khoáng sản, lâm sản, đất trồng.... 

+ Nguồn lao động dồi dào từ nhập cư, trình độ cao. 

+ Cuộc nội chiên 1961-1965 giữa tư bản công nghiệp miền Bắc với 

giới chủ nông nghiệp miền Nam đã giải phóng sức lao động. 

+ Đất nước không bị tàn phá của chiến tranh mà được lợi từ chiến 

tranh thế giới. 

\ 
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+ Hoa Kì thực hiện chiến tranh thực dân mới nên khai thác được 
• • • • 

nhiều tài nguyên và mở rộng thị trường cho nền kinh tế. 

- Toàn cầu hoá nền kinh tế, phát triển nền kinh tế tri thức. 

- Sự điều chỉnh chính sách kinh tế theo cơ chế thị trường rất linh 
hoạt... 

- Đầu tư để phát triển nguồn nhân lực, tăng tính chủ động của 
người lao động và nhà đầu tư trong các hoạt động kinh tế. 

Câu 5: 

CL Vẽ 2 biểu đồ tròn đúng và chú thích đầy đủ (2 điểm) 

Tình bán kính: RTningQuốc=l(đvbk) 

R Hoa Kì = 2,7 (đvbk) 

Xử lí ra số liệu %. 

Nước Giá trị GDP (%) 

Nông nghiệp Công nghiệp Dich Vu 
• • 

Hoa Kì 0,9 19,7 79,4 

Trung Quốc 14,5 50,9 34,6 

6. Nhận xét 

- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Hoa Kì gấp hơn 7 lần 
Trung Quốc. Trong đó công nghiệp gấp 2,7 lần, dịch vụ gấp 16,2 lần. 
Nhưng nông nghiệp của Trung quốc lại lớn hơn Hoa Kì 2,3 lần. 

- Hoa Kì: Tỉ trọng đóng góp vào GDP của dịch vụ là lớn nhất rồi 
đến công nghiệp, nông nghiệp là thấp nhất, (dẫn chứng) 

- Trung Quốc: Tỉ trọng đóng góp vào GDP của công nghiệp là lớn 
nhất rồi đến dịch vụ, nông nghiệp là thấp nhất, (dẫn chứng) 

- Tỉ trọng giá .trị sản lượng của ngành nông nghiệp, công nghiệp 
của Trung Quốc lớn hơn Hoa Kì, nhưng tỉ trọng ngành dịch vụ của 
Hoa Kì lớn hơn Trung Quốc, (dẫn chứng) 

* Giải thích 

Hoa Kì là nước phát triển có trình độ phát triển kinh tế cao hơn 

Trung Quốc còn Trung Quốc là nước đang phát triển, đang tiến hành 
công cuộc hiện đại hoá. . . V 
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ĐE 14 

Câu 1: 

* Vai trò của ngành công nghiệp: 

- Công nghiệp có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân. 

- Tạo ra khối lượng sản phẩm rất lớn cho xã hội. Cung cấp hầu hết 

các tư liệu sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất, kĩ thuật cho tất cả các 

ngành kinh tế. 

- Thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành kinh tế và củng cố an 

ninh quốc phòng. 

- Tạo điều kiện khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên 

nhiên ở các vùng khác nhau, làm thay đổi sự phân công lao động, rút 

ngắn sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế-xã hội giữa các vùng. 

- Công nghiệp góp phần thúc đẩy tốc độ táng trưởng nền kinh tế, mở 
rộng thị trường lao động, tạo ra nhiều việc làm mới và tăng thu nhập. 

- Công nghiệp góp phần tạo ra phương pháp tổ chức và quản lí sản 

xuất tiên tiên, có hiệu quả về kinh tê — xã hội. 

* Đặc điểm của ngành công nghiệp: 

- Sản xuất công nghiệp bao gồm 2 giai đoạn. 

- Sản xuất công nghiệp có tính tập trung cao độ. 

- Sản xuât công nghiệp bao gồm nhiều ngành phức tạp, được phân 

công ti mỉ và có sự phôi hợp chặt chẽ để tạo ra sản phẩm cuối cùng. 

- Dựa vào tính chất tác động của đôi tượng lao động, sản xuất 

công nghiệp chia thành 2 nhóm: công nghiệp khai thác và công 

nghiệp chế biến. 

- Dựa vào công dụng kinh tê của sản phẩm, sản xuất công nghiệp 

chia thàrih hai nhóm: công nghiệp nặng (nhóm A), công nghiệp nhẹ 
(nhóm B). 

điểm sản xuất công nghiệp với đặc điểm sản 

xuất nông nghiệp 

+ Giống nhau: cả hai đều là ngành sản xuất vật chất, có vị trí quan 

trọng trong nền kinh tế quốc dân. 

+ Khác nhau: 

- Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là sinh vật sống, còn công 

nghiệp đa phần không phải là sinh vật sống mà là khoáng sản nằm 
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sâu trong lòng đất, nên phải khai thác chúng để tạo ra nguyên liệu, 

rồi chế biến nguyên liệu tạo ra sản phẩm. 

- Hai giai đoạn sản xuất công nghiệp có thể tiến hành đồng thời và 

có thể cách xa nhau về mặt không gian còn sản xuất nông nghiệp 

tuân theo quy luật sinh học, quy luật tự nhiên. 

- Sản xuất công nghiệp ít phụ thuộc vào các điều tự nhiên còn sản 

xuất nông nghiệp phụ thuộc chặt chẽ vào điều kiện tự nhiên. 

- Sản xuất công nghiệp mang tính tập trung cao độ, khác hẳn với 

tính chất phân tán trong không gian của sản xuất nông nghiệp. 

Câu 2: 

a. Tính thời gian Mặt Trời lên thiên đỉnh ở Huế. 

- Mặt Trời chuyến động biểu kiến từ xích đạo lên chí tuyến Bắc hết 

93 ngày với góc độ: 23°27 = 1407. 

- Vậy trong 1 ngày Mặt Trời sẽ di chuyển biểu kiến một góc là: 

1407’: 93 ngày = 15 08 = 908 *. 

- Sô ngày Mặt Trời cần di chuyển biểu kiến từ xích đạo đến Huế ở 
vĩ độ 16°26 B = 59160 B là: 

59160 : 908 = 65 ngày. 

- Mặt Trời lên thiên đỉnh lần thứ nhất ở Huế là: 

21/3 + 65 ngày = 25/5 

- Mặt Trời lên thiên dỉnh lần thứ hai ở Huế là: 

22/6 + (93 ngày - 65 ngày) = 20/7 , 

b. Tính góc nhập xạ ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh khi mặt trời lên 

thiên đỉnh ở Huế. 

- Hà Nội: Nằm phía bắc của Huế, góc nhập xạ được tính bởi công 

thức sau: 

HA = 90°- (p + a 

cp: là vĩ độ cần tính 

a: vĩ độ Mặt Trời lên thiên đỉnh. 

Thế số: HA = 90°- 21°02 + 16°26 

HA = 85°24 

- ở TP. Hồ Chí Minh. 

TP. Hồ Chí Minh nằm phía Nam của Huế. Góc nhập xạ ở TP. Hồ 
Chí Minh được tính bằng công thức sau: 
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HA = 90° + (p — a 

Thế số: HA = 90 + 10°47 - 16°26 

HA = 84°21 

Câu 3: 

* Vẽ biểu đồ: 

- Vẽ biểu đồ kết hợp: (cột chồng, đường) đúng, rõ, đẹp thì cho điểm. 

Nếu vẽ các dạng biểu đồ khác thì không cho điểm. 

- Biểu đồ phải đảm bảo có: tên biểu đồ, biểu đồ và chú thích, 

- Nêu thí sinh khi chia tỉ lệ trục tung, trục hoành bị sai thì mỗi 

điểm sai trừ 0,25 điểm. 

* Nhận xét: 

- Doanh thu tăng nhanh (từ năm 2000 đến 2006, tăng gần 4 lần) và 

ổn định, đặc biệt nhanh ở giai đoạn 2000 - 2002 và 2004 - 2005. 

- Số lượt khách tăng nhanh (từ năm 2000 đến 2006, tăng gần 2,6 lần) 

và ổn định, đặc biệt nhanh ở giai đoạn 2000 - 2002 và 2003 - 2004. 

- Tốc độ tăng số lượt khách trong nước (gần 3 lần) lớn hơn tốc độ 
tăng của khách quốc tế (2 lần). 

- Giai đoạn 2002 — 2003: sô lượt khách quốc tê giảm tương đối 

nhanh; giai đoạn 2005 - 2006: số lượt khách trong nước có xu hướng 

giảm nhẹ. 
% 

Câu 4: 

a. Tính giờ truyền hình trực tiếp. 

Nước Kinh độ Múi giờ Giờ Ngày, tháng, năm 

Braxin 4$ĩ 21 19 giờ 45' 28/2/2006 

Việt Nam 105°Đ 7 5 giờ 45' 1/3/2006 

Anh 0° 0 22 giờ 45 28/2/2006 

LB Nga (Moscow) 45°Đ 3 1 giờ 45 1/3/2006 

Hoa Kì (Los Angeles) 120°T 16 14 giờ 45 28/2/2006 

Ác-hen-ti-na (Buenos Aires) 60^ 20 18 giờ 45 28/2/2006 

Nam Phi (Johannesburg) 30°Đ 2 0 giờ 45 1/3/2006 

Gambia 15°T 23 21 giờ 45' 28/2/2006 

Trung Quốc (Bắc Kinh) 120°Đ 8 6 giờ 45 1 /3/2006 
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- Múi giờ là để tham khảo, không tính điểm. 

- Nếu thiếu hoặc sai một trong 2 yếu tô ngày hoặc giờ thì không 

tính điểm. 

b) Sự phân bố khí áp và gió: 

- Yêu cầu vẽ sạch, đẹp, chính xác, có chú thích đầy đủ. 

- Nguyên nhân dẫn đến sự phân bố khí áp như trên: 

+ Do nhiệt độ: sự phân bô bức xạ Mặt Trời trên Trái Đất theo vành 

đai dẫn đến sự phân bô nhiệt trên Trái Đất cũng theo vành đai, từ đó 

ảnh hưởng đến khí áp (áp thấp xích đạo, áp cao ở cực là do nhiệt). 

+ Do động lực: vận động của hoàn lưu khí quyển, dưới sự tác động 

của nhiệt độ và lực vận động của Trái Đất (áp cao chí tuyến và áp 

thấp ôn đới là do động lực). 

- Nguyên nhân gây ra các hướng gió trên Trái Đất: 

+ Gió là sự chuyển động của không khí từ nơi có áp khí cao về nơi 

có áp khí thấp. Trong khi chuyển động, hướng gió chịu sự tác động 

của lực Côriôlit làm lệch hướng gió thổi, ở Bắc bán cầu lệch về tay 

phải, ở Nam bán cầu lệch về tay trái theo hướng chuyển động. 

+ Gió từ cực thổi về các vĩ độ 60°B và 60°N lệch thành gió Đông ở cực. 

+ Gió từ áp cao chí tuyến thổi về phía Xích đạo tạo thành gió Tín 

phong, ở Bắc bán cầu lệch thành hướng Đông Bắc, ở Nam bán cầu 

lệch thành gió Tây ôn đới. 

+ Gió hình thành từ các khu áp cao, áp thấp nhiệt đới theo mùa là 

gió mùa. Gió mùa điển hình trên thế giới ở Đông Nam Á: Ấn Độ, 

Đông Bắc Ô-xtrây-li-a. 

Câu 5 
I 

a. Dần sô tăng hay giảm chủ yếu là do hai yếu tô quan trọng là gia 

tăng tự nhiên (sinh và tử) và gia tăng cơ giới. 

- Trong đó yêu tô gia tăng tự nhiên là quyết định, đặc biệt là tỉ 
suất sinh. 

- Sinh nhiều hay ít có ảnh hưởng lớn đến nguồn lao động và kinh 

tế của một nước. 

- Gia tăng cơ giới trên phạm vi thê giới thì không ảnh hưởng gì, 

nhưng lại có ảnh hưởng đến các nước có người nhập cư nhiều. 

b. Thuạn lợi và khó khăn đối với kết câu dân sô già và dân số trẻ. 

- Đối với dân số già: 
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+ Thuận lợi: Có kinh nghiệm dồi dào. I 

+ Khó khăn: khó đổi mới, phúc lợi xã hội, y tê tăng (xã hội phải Ị 
chăm sóc) thiếu lao động trong tương lai. 

— Đối với dân sô" trẻ: I 
4 

+ Thuận lợi: nguồn lao động dồi dào, năng động. ị 

+ Khó khăn: chi phí đào tạo nguồn lao động, giải quyết việc làm ■» 
trong tương lai. 

c. Công thức tính 

Gọi D0; là dân số trung bình năm đầu kì. I 

Di: là dân sô năm liền sau 
• • • 

n: là sô năm tính từ năm đầu đến năm cần tính 

Tg: là tỉ lệ gia tăng dân số. 

Dj = Do + Do X Tg = D0 (1+Tg) 

Dn = D0 (1+Tg)n I 

D (10 năm) = D0 (1+ Tg)10 

Do = D1: (1 + Tg) 

Hoàn chỉnh bảng sô liệu như sau: 
--_____ỉ 

Năm 1990 1991 1992 1996 2000 

Dân số (nghìn người) 68.509 69.742 70.997 76.249 81.889 

ĐỂ 15 

Câu 1: 

Những tác động của cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện đại tới sự 
phát triển kinh tê - xã hội thê giới: ị 

1. Tác động tới sự phát triển kinh tế - xã hội toàn cầu. I 

- Khoa học và công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, có thể 
trực tiếp làm ra sản phẩm: sản xuất phần mềm, các ngành điện tử.. I 

- Làm xuất hiện các ngành công nghiệp có hàm lượng kỹ thuật cao: I 

sản xuất vật liệu mới, công nghệ gen, các dịch vụ kiến thức: bảo hiểm, 

viễn thông... 

- Làm thay đổi cơ cấu lao động: tăng tỉ lệ lao động làm việc bằng 

trí óc trực tiếp tạo ra sản phẩm: các lập trình viên, nhà thiết kế công 

nghệ, sản phẩm trên máy tính... 
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- Phát triển nhanh chóng mậu dịch quốc tế, đầu tư của nước ngoài 

trên phạm vi toàn cầu. 

2. Tác động tới sự phát triển kỉnh tế - xã hội của các nước 

phát triển: 

- Ngành dịch vụ trở thành ngành có đóng góp lớn nhất trong GPD. 

- Chất lượng cuộc sống của đại bộ phận dân chúng đạt ở mức cao. 

3. Tác động tới sự phát triển kinh tế - xã hội của các nước 

đang phát triển: 

- Gia tăng tốc độ phát triển kinh tế: Tận dụng cơ hội chuyến giao 

công nghệ từ các nước phát triển, nhiều nước đang phát triển áp dụng 

thành tựu khoa học - công nghệ vào một số ngành kinh tế và đã đạt 

được thành quả đáng kể. Ví dụ: Công nghệ tin học phát triển ở An Độ 

đã đưa lại sự nổi tiếng cho đất nước này về công nghệ thông tin. 

- Thay đồi cơ cấu kinh tê theo hướng giảm dần tỉ trọng của ngành 

nông nghiệp và tăng tỉ trọng của ngành công nghiệp dịch vụ trong 

GDP. Chất lượng cuộc sống của đa sô người dân lao động chưa được 

cải thiện, sự chênh lệch giữa người giàu, người nghèo ngày càng gia 

tăng (nguyên nhân: do các chính sách xã hội của những nước này chưa 

quan tâm đến giải quyết vấn đề bình đẳng, công bằng xã hội). 

Câu 2: 

Từ ngày 11 tháng 1 năm 2007, Việt Nam chính thức là thành 

viên thứ 150 của WTO. 

1. Thời cơ: 

- Mở rộng thị trường ra nước ngoài, tìm thị trường mới trên cơ sở 

các Hiệp định thương mại song phương, đa phương. Khi Việt Nam gia 

nhập WTO sẽ hưởng quyền ưu đãi tôi huệ quốc (MFN) và có nhiều • 

thuận lợi về xuất khẩu hàng hóa vào các nước khác trong WTO. 

- Có cơ hội thu hút vốn đầu tư nước ngoài. 

- Có nhiều cơ hội tiếp nhận và đối mới công nghệ, trang thiết bị. 

- Mở cửa, tạo điều kiện phát huy nội lực. 

- Có sự phân công lao động mới và chuyền dịch cơ cấu kinh tê 

diễn ra trên nhiều phương diện. 
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2. Những khó khăn, thách thức: 

- Thực trạng nền kinh tế nước ta có nhiều mặt lạc hậu so với khu 
vực và thế giới. 

- Trình độ quản lý kinh tế nhìn chung còn thấp. 

- Quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế còn chậm. 

- Sử dụng các nguồn vốn còn kém hiệu quả. 

Câu 3 

- Ở Anh 20 giờ ngày 20/10 thì ở Việt Nam: 20 giờ + 7 giờ= 27 giờ 
(tức là 3 giờ ngày 21/10/2006). 

- Ở Newdeli 20 giờ ngày 20/10 +5 giờ = 25 giờ (tức là 1 giờ ngày 
21/10/2006). 

- Ở Oasinton: 20 giờ - 5 giờ = 15 giờ ngày 20/10/2006 

Câu 4: 

a. Tự do lưu thông. 

Từ 1-1-1993, EU đã thiêt lập một thị trường chung cho các nước 

thành viên. Trong thị trường này, việc tự do lưu thông về hàng hóa, con 

người, dịch vụ và tiền vốn giữa các nước thành viên được đảm bảo. Các 

nước thành viên thuộc thị trường chung châu Âu có chung một chính 

sách thương mại trong quan hệ buôn bán với các nước ngoài khối. 

b. Tự do di chuyến. Bao gồm tự do di chuyển, tự do cư trú, tự do lựa 

ƠI làm việc. Ví dụ: Người Đan Mạch có thể làm việc mọi nơi 
trên nước Pháp như người Pháp. 

c. Tự do lưu thông dịch vụ. Tự do đối với các dịch vụ như dịch vụ 
vận tải, thông tin liên lạc, ngân hàng, kiểm tọán, du lịch... Ví dụ: Một 

công ty vận tải của Bi có thế đảm nhận một hợp đồng ở Đức mà 

không phải xin phép của chính quyền Đức. 

d. Tự do lưu thông hàng hóa. Các sản phẩm sản xuất hợp pháp ở 
một nước thuộc EU được tự do lưu thông và bán trong toàn thị 
trường chung châu Âu mà không phải chịu thuế giá trị gia tăng. Ví 

dụ: Một chiêc ô tô của I-ta-li-a bán sang các nước EU khác không 
phải nộp thuế. 

9 

e. Tự do lưu thông tiền vôn. Các hạn chê đôi với giao dịch thanh 

toán bị bãi bỏ. Các nhà đầu tư có thế lựa chọn khả năng đầu tư có lợi 

nhất và mở tài khoản tại các ngân hàng trong khối. Ví dụ: Một người 

Bồ Đào Nha có thể dễ dàng mở tài khoản tại các nước EU khác. 
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g. Euro (ơ-rô) — đồng tiên chung của EU. 

ơ-rô với tư cách là đồng tiền chung của EƯ đã được đưa vào giao 

dịch thanh toán từ năm 1999. Đến năm 2006 đã có 13 nước thành viên 

EƯ (Bỉ, CHLB Đức, Pháp, Phần Lan, I-ta-li-a, Hà Lan, Áo, Bồ Đào Nha, 

Tây Ban Nha, Luc-xăm-bua, Hy Lạp, Ai-len và Xloo-vê-ni-a) sử dụng 

ơ-rô là đồng tiền chung. Việc đưa vào sử dụng đồng tiền chung có tác 

dụng nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu, thủ tiêu 

những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ, tạo thuận lợi cho việc chuyển giao 

vốn trong EU và đơn giản hóa công tác kế toán của các doanh nghiệp 

đa quốc gia. 

Câu 5: 

a. Vẽ biểu đồ kết hợp cột và đường. 

b. Dựa vào nội dung bài và biểu đồ nhận xét. 

Câu 6 

Đia điểm • Quảng 

Bình 

Huế Cần Thơ Nha 

Trang 

Lần 1 25-8 25 -5 30-4 09-5 
\ 

Lần 2 18-7 20-7 # 14-8 05-8 

Câu 7 

Đây ỉà hiện tượng tất yếu khách quan xảy ra do sự tác động 

của lực lượng sản xuất và yêu cầu phát triển kỉnh tế - xã hội 

của mỗi nước. 

Trên thế giới có sự phân hóa về điều kiện tự nhiên giữa các quốc 

gia như đất đai, khí hậu, khoáng sản ..., mỗi quốc gia có thế mạnh sản 

xuất riêng một sô sản phẩm nào đó mà những quốc gia khác không có. 

Do vậy, hợp tác sản xuất và tiêu dùng là nhân tố quan trọng của phát 

triển kinh tê - xã hội. 

Sự phát triển không dồng đều về kinh tế và trình độ khoa học kĩ 

thuật, sự khác nhau về cách thức quản lí dẫn đến sự chênh lệch về lực 

lượng sản xuất giữa các lãnh thố. Trên thế giới xảy ra một nghịch lí 

là những quốc gia lực lượng sản xuất phát triển thì lại nghèo về tài 

nguyên khoáng sản, và các quốc gia khác thì ngược lại, từ đó đòi hỏi 

các quốc gia cần mở rộng quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực nói trên. 
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Sự phát triển của lực lượng sản xuất tất yếu dẫn đến sự phân công 

lao động và sản xuất chuyên môn hóa không chỉ trong phạm vi quốc 

gia mà còn vượt ra ngoài. Tính phức tạp và yêu cầu cao của một số 

sản phẩm mà nếu chỉ một quốc gia thì không thể sản xuất được, đòi 

hỏi phải có sự hợp tác của nhiều quôc gia. Ví dụ: Công nghệ sản xuất 

máy bay và vũ trụ... Có nhiều trường hợp các nước phải nhập khẩu các 

loại hàng cho nhu cầu trong nước, mặc dù họ có khả năng sản xuất 

được các sản phẩm đó nhưng chi phí cao hơn. 

Nền kinh tê - xã hội thế giới xuất hiện một sô vấn đề: Sự bùng nổ 

dân sô, vân đề chiên tranh và hòa bình, vấn đề ô nhiễm môi trường 

không khí, các vân đề thanh toán quốc tế, khủng hoảng kinh tê thê 

giới ..., đây là vấn đề toàn cầu đòi hỏi phải có sự hợp tác mới giải 

quyết khắc phục được. 

Xu thê phát triển đa dạng hóa các nhu cầu tiêu dùng ở mỗi quốc gia 

là cơ sở quan trọng để phát triển các mối quan hệ kinh tế quốc tế. 

Kinh tế ngày càng phát triển đời sống con người ngày càng được nâng 

cao đã làm xuất hiện thêm nhiều nhu cầu mới, nhu cầu tiêu dùng đã 

vượt ra ngoài ranh giới quốc gia, đặc biệt là các nhu cầu về văn hóa 

tinh thần. 

ĐỂ 16 

Câu 1: 

* Những điểm giống nhau của các nước Tầy Nam Á và 

Trung Á: 

- Có vị trí địa lí mang tính chiến lược (tiếp giáp 3 châu lục Á, Âu, 

Phi). Khí hậu khô hạn. Phần lớn lãnh thổ là hoang mạc. Giàu có về 

tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là dầu mỏ. 

- Dân cư thưa thớt, mật độ dân sô thấp. Tôn giáo chủ yếu là Hồi giáo. 

Có nền văn minh lâu đời, rực rỡ. Có trình độ phát triển kinh tế và dân 

trí chưa cân đối. Đang tồn tại những mâu thuẫn liên quan đến đất đai, 

tài nguyên, tôn giáo, sắc tộc, nạn khủng bố... nên xã hội bất ổn. 

- Đều là những nước đang phát triển (trừ I-xra-en), kinh tế còn 

nhiều khó khăn. 
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* Những điểm khác nhau của các nước Tây Nam Á và Trung Á: 

Tiêu chí Tây Nam Á Trung Á 

-TƯ 
• — Nằm ở phía tây nam của — Nằm ở giữa của châu Á. 

NHIÊN châu Á. Có diện tích lớn, 

khoảng 7 triệu km2. Tài 

nguyên dầu khí là chính 

chiếm hơn 50% trữ lượng 

thế giới... 

có diện tích 5,6 triệu km2 

nhỏ hơn Tây Nam Á. Tài 

nguyên đa dạng: dầu mỏ, 

than đá, sắt, kim loại 

màu quí hiếm, thuỷ điện... 

- DÂN CƯ — Có 20 nước và vùng lãnh 

thổ với hơn 313 triệu người 

(2005). Mật độ dân số 

trung bình lớn hơn Trung 

Á rất nhiều. 

« 

- Có 6 nước với hơn 61 

triệu người (2005). Mật 

độ dân sô trung bình nhỏ 

hơn Tây Nam Á rất 

nhiều. 

- KINH TẾ — Kinh tê dựa vào công 

nghiệp dầu khí, nông nghiệp 

gặp nhiều khó khăn. 

— Kinh tế đa dạng hơn, 

nhiều thảo nguyên thuận 

lơi cho chăn nuôi. 
• 

* Tây Nam Á và Trung Ả trở thành điểm nóng của thế giới vù 

- Về mặt quân sự có vị trí mang tính chiến lược do nằm trên ngã 

ba của 3 châu lục (Á, Âu, Phi) xung quanh có biển và hồ, có kênh đào 

Xuy-ê thuận lợi cho giao thương giữa các châu lục. Vị trí tiếp cận với các 

quôc gia có tiềm năng hạt nhân, nên nhiều thê lực bên ngoài muốn có 

ảnh hưởng vào nơi này. Nguồn tài nguyên khoáng sản giàu có, đặc biệt 

là dầu mỏ, đôi khi lại là nguyên nhân của các cuộc xung đột. 

- Tồn tại các vấn đề dân tộc mang tính lịch sử: I-xra-en tranh chấp 

lành thố của Pa-le-xtin chiến tranh xảy ra giữa Iran và Irắc, Cư-rơ-gư-xtan 

tồn tại mâu thuẫn kịch liệt giữa các dân tộc ở miền Bắc và miền Nam 

dẫn đên cuộc chính biến, Ư-dơ-bê-xtan bị lực lượng Hồi giáo cực đoan 

đánh bom khủng bố, cuộc nội tranh ở Ap-ga-ni-xtan diễn ra trên 20 

năm... Do tranh chấp quyền lợi về đất đai, tài nguyên, nguồn nước... 

Do khác biệt về tư tưởng, định kiến về tôn giáo, dân tộc... 
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- Sự can thiệp vụ lợi của các nước lớn: Năm 1991 Hoa Kì và một số 

nước phương tây đã tấn công Irắc, năm 2001 Hoa Kì đơn phương tấn 

công Ap-ga-ni-xtan. Năm 2003 Hoa Kì lại tấn công Irắc... 

* Hậu quả của vấn đề trên và giải pháp tháo gỡ 

- quả: Cản trở sự phát triển KT của các nước và tổn thất lớn 

về của cải trong khu vực. Cản trở dòng đầu tư và khách du lịch từ 

nước ngoài. Ảnh hưởng tới giá dầu và phát triển kinh tế của the giới. 

Anh hưởng đến đời sống nhân dân và tổn thất lớn về người. Xáo trộn 

việc quản lí xã hội. Ảnh hưởng đến nền hòa bình thế giới. 

- Giải pháp: Hoà giải trên tinh thần mỗi bên phải tôn trọng 

quyền tồn tại của nhau và các quyền lợị khác. Cần có sự nhượng bộ 

hợp lý và xoá bỏ thù hằn, định kiến về tôn giáo, dân tộc. Cần có sự 

giup đơ cua cac to chưc quôc tê. Các cường quốc bên ngoài nên có 

thiện chí vì nền hòa bình thế giới. 

Câu 2 

Tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội 

Tiêu chí 

KINH TÊ 

Nhóm nước phát triển 

- GDP/ người thường rất cao, gấp 

nhiều lấn các nước đang phát triển. 

(Đan Mạch: > 45.000 USD). Chứng 

tỏ nền kinh tế rất phát triển. 

- Trong cơ cấu GDP: khu vực I 

đóng góp tỉ trọng rất nhỏ (2%), 

còn khu vực III lại đóng góp tỉ 

trọng rất lớn (71%). Kinh tế đang 

chuyển sang nển kinh tế tri thức 

- Ngoại thương: Chiếm > 60% giá 

trị xuất, nhập khẩu của thế giới, chủ 

yếu xuất khẩu các mặt hàng đã qua 

chế biến. 

- Đẩu tư ra nước ngoài chiếm % 

toàn cẩu, thể hiện nhóm nước này 

NHóm nước đang phát triển 

- GDP/người thường rất thấp, 

thua nhiều lẩn so với các nước 

phát triển. (Ể-ti-ô-pi-a: 112 

USD). Chứng tỏ nển kinh tế còn 

yếu kém. 

- Trong cơ cấu GDP: Tỉ trọng 

của cả 3 khu vực chênh lệch 

không lớn. Kinh tế đang chuyển 

từ nền kinh tế nông nghiệp sang 

nển kinh tế công nghiệp. 

- Ngoại thương: Chiếm < 40% 

giá trị xuất, nhập khẩu cùa thê' 

giới, chủ yếu xuất khẩu các mặt 

hàng sơ chế và khoáng sản. 

- Đẩu tư ra nước ngoài chiếm 14 

toàn cẩu, thể hiện nhóm nước 

* 
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CÓ nguổn vốn lớn, xuất khẩu tư bản 

mạnh, giá trị GNP cao. 

- Nhân dầu tư rất lớn chiếm 2/3 
• 

toàn cẩu. Thể hiện nhóm nước này 

có môi trường dấu tư hấp dẫn. 

- Nợ nước ngoài: Khả năng trả nợ 

mạnh. 

này có nguồn vốn nhỏ, xuất khẩu 

tư bản yếu, giá trị GNP thấp. 

- Nhận dáu tư rất nhỏ chiếm 

1/3 toàn cẩu. Thể hiên nhóm 
• 

nước này tó môi trường dấu tư 
yếu. 

- Nợ nước ngoài: Tỉ lệ nợ trên 

tổng GDP cao (33,8% năm 2004). 

Khó có khả năng trả nợ. 

XÃ HỘI 

- Tuổi thọ trung bình: 76 tuổi, thể 

hiện đời sống cao, y tế phát triển. 
9 

- Chỉ số HDI: 0,855 (năm 2003). 

Thể hiện cẩc tiêu chí về thu nhập, 

tuổi thọ trung bình và trình độ văn 

hóa đều cao. 

- Tuổi thọ trung bình: 65 tuổi, 

thể hiện đời sống thấp, y tế 

nghèo nàn, lạc hậu. 

- Chỉ sô' HDI: 0,694 (năm 

2003). Thể hiện các tiêu chí vể 

thu nhập, tuổi thọ trung bình và 

trình dộ văn hóa dểu thấp. 

Câu 3 

* Thế mạnh về nông nghiệp của Hoa Kì. Dựa trên những thế 

mạnh đó Hoa Kì đã phát triển nông nghiệp như thế nào? 

- Trải dài trên 24 vĩ tuyến và 57 kinh tuyến nên có thiên nhiên đa 

dạng từ bắc xuống nam, từ tây sang đông. 

- Khí hậu: Ôn đới và cận nhiệt. 

- Đất đai: Tổng diện tích đất nông nghiệp là 443 triệu ha đứng đầu 

thế giới. 

- Sông ngòi: Có hệ thống sông Mit-xi-xi-pi lớn, mang một lượng 

phù sa lớn đến bồi đắp cho đồng bằng trung tâm. Ngoài ra còn có 

sông Ô-hai-ô, A-can-dat, Mi-xi-xi-pi... 

- Nguồn lao động có kỹ thuật cao áp dụng nhiều thành tựu KH-KT 

mới vào sản xuất. 

- Lao động trong nông nghiệp chiếm tỉ trọng rất nhỏ trong tổng số 

lao động cả nước: 2,4% vào năm 1997. 

- Nông nghiệp chiếm 0,9% GDP (2004) 

- Nông nghiệp Hoa Kì chiếm vị trí hàng đầu thê giới, ứng dụng cơ 

giới hoá cao trong các khâu canh tác, bảo hộ nông sản. 

189 



— Hoa Kì có sản lượng nhiều loại nông sản nhất, nhì trên thê giới 

như ngô (29,8 triệu tấn đứng thứ nhất trên thế giới), bông (4,5 triệu 

tấn, đứng thứ hai trên thế giới), đàn lợn (60,4 triệu con đứng thứ hai 

trên thế giới), lúa mì (58,7 triệu tấn đứng thứ ba trên thế giới). 

— Cơ cấu ngành: Giá trị sản lượng chăn nuôi cao hơn trồng trọt từ 2 

đến 4 lần, ngành chăn nuôi gia súc mang lại một nguồn lợi lớn cho quốc 

gia. Hiện nay cơ cấu giá trị sản lượng nông nghiệp có sự chuyển dịch: 

Giảm tỉ trọng hoạt động thuần nông, và tăng tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp. 

— Xuất khẩu nông sản phải đôi mặt trước sự cạnh tranh ngày càng 

gay gắt của khối liên minh châu ầu (EƯ), Đông Nam Á và các nước 

khác như Trung Quốc, Ô-xtrây-li-a, Ca-na-da, Việt Nam... 

— Việc sử dụng lượng lớn phần bón hoá học, thuôc trừ sâu...đả làm 

cho môi trường bị ô nhiễm trầm trọng. 

— Diện tích đất canh tác bị giảm mạnh do quá trình đô thị hoá. 

* Kết luận: 

Hoa Kì là nước có thê mạnh về nông nghiệp, tuy Hoa Kì là nước 

phát triển nhưng lại rất quan tâm đến đầu tư và phát triển nông 

nghiệp. Vì thê là nước có sản lượng nhiều loại nông sản đứng hàng 

đầu thế giới và là nước xuất khẩu nông sản lớn của thế giới. 

Câu 4 

* EU là một liên minh khu vực lớn trên thế giới. 

— Số lượng các nước thành viên liên tục tăng lên, năm 2007 có 27 

nước thành viên, mức độ liên kết, thông nhất ngày càng cao, liên kết 

toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, chính trị, an ninh,.... 

(dẫn chứng). 

— EU có một vị trí rất lớn trong nền kinh tế thế giới: 

+ EU là một trong ba trung tâm kinh tế lớn trên thê giới, đứng đầu 

thế giới về GDP, dân số ít nhưng đóng góp 31% tống giá trị kinh tế 

thế giới. 

+ EƯ là trung tâm thương mại lớn nhất trên thế giới, chiếm 37,3% 

giá trị xuất nhập khẩu của thế giới vượt lên cả Hoa kì và Nhật Bản. 

+ EƯ có sự đóng góp vào sự phát triển của thế giới: 59% vào viện trợ 

phát triển thế giới, có nhiều đóng góp mang tính toàn cầu trên thê giới. 
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* Sự thành công trong hợp tác, liên kêt của EU. 

- Xây dựng được thị trường chung châu Âu. 

+ Xoá bỏ những trở ngại trong việc phát triển kinh tế trên cơ sở 

thực hiện bốn mặt của tự do lưu thông: con người, hàng hoá, tiền vốn, 

dịch vụ được tự do lưu thông. 

+ Thúc đẩy và tăng cường quá trình nhất thể hóa ở EU về các mặt 

kinh tế — xã hội. 

+ Thực hiện chung một số chính sách thương mại với các nước ở 

ngoài liên minh châu Âu. 

+ Tăng cường sức mạnh kinh tê và khả năng cạnh tranh của EU 

với các trung tâm kinh tê trên thê giới. 

- Đưa vào sử dụng đồng tiền chung ơ-rô. 

+ Đồng tiền chung phát huy được sức mạnh của thị trường nội địa 

với tư cách là một khu vực kinh tê thống nhất. 

+ Đồng ơ-rô làm cho thị trường rõ ràng hơn và nâng cao sức cạnh 

tranh. Đồng ơ-rô sẽ tác động tích cực, lâu bền lên thị trường lao động 

trên cơ sở duy trì công ăn việc làm đang có và tạo nên việc làm mới. 

+ Đồng ơ-rô giúp cho việc chuyển giao vốn trong thị trường EU dễ 

dàng hơn. 

+ Đồng ơ-rô góp phần tạo dựng một trong những khu vực kinh tế 

lớn trên thế giới. Đồng ơ-rô đã trở thành đồng tiền giao dịch lớn thứ 

hai trên thế giới.. 

Câu 5 

* Vẽ biểu đồ: 

— Bảng xử lí sô liệu: 

Quốc gia Giá trị trong GDP 

(%) 

Cơ cấu lao dộng trong 

từng khu vực (%) 

NN CN DV NN CN DV 

Trung Quốc 19,0 49,0 32,0 47,7 20,8 31,5 

Hoa Kì 2,1 26,9 71,0 2,4 25,3 72,3 

— Vẽ biểu đồ hai nửa hình tròn, tính bán kính, có chú giải, tên biếu 

đồ, tỉ lệ chính xác, thẩm mỹ. 

— Chọn bán kính của biểu đồ thể hiện GDP của Trung Quốc = 2cm. 

191 



7834 „ 
. X 2 

902 
- Thì bán kính của biểu đồ thể hiện GDP của Hoa Kì = 

= 5,89 cm. 

- Bán kính của biểu đồ thể hiện cơ cấu lao động của Trung Quốc = 

Bán kính của biểu đồ thể hiện cơ cấu lao động của Hoa Kì. 

- Sai bất kì một trong các ý trên thì trừ tối thiểu 0,25 điểm. 

* Nhận xét và giải thích: 

• Tỉ trọng đóng góp của từng ngành trong tổng sản phẩ; 
quô"c dân: 

ii 

- Của Hoa Ki: 
% 

+ Dịch vụ chiem ti lệ cao nhât, gâp 35,5 lần tỉ trọng của ngành 

nông nghiệp và gấp 2,6 lần tỉ trọng của ngành công nghiệp. Chiếm tỉ 

lệ tương đôi là ngành công nghiệp và gấp 13,5 lần tỉ trọng của nông 

nghiệp. Chiếm tỉ lệ thấp nhất là ngành nông nghiệp. 

+ Vì Hoa Kì là một nước phát triển, đã thực hiện quá trình công 

nghiệp hóa đất nước từ rất sớm. 

- Của Trung Quốc: 

+ Cong nghiẹp chiêm ti trọng cao nhất gâp 2,6 lần tỉ trọng nông 

nghiệp và gấp 1,5 lần tỉ trọng của dịch vụ trong cơ câu GDP. Chiếm tỉ 

lệ tương đôi là ngành dịch vụ gấp 1,7 lần tỉ trọng của nông nghiệp 

trong cơ cau GDP. Chiêm tí lệ thâp nhât là ngành nông nghiệp. 

+ Vì Trung Quoc la mọt nước đang phát triên, đang trong quá trình 

công nghiệp hóa đất nước nên nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế chính. 

• Ve cơ cau lao động đang hoạt dộng trong từng khu vực: 

— Của Hoa Ki: 

+ Tỉ lệ lao động trong ngành dịch vụ chiếm tỉ lệ cao nhất, gấp 30,1 lần 

tỉ lệ lao động trong công nghiệp và gấp hơn 2,9 lần tỉ lệ lao động 

trong ngành dịch vụ của Trung Quốc. Tỉ lệ lao động trong ngành công 

nghiẹp chiêm ti trọng tương đôi và gấp 10,5 lần tỉ lệ lao động hoạt 

động trong nông nghiệp và chiếm tỉ lệ thấp nhất là lao động hoạt 

động trong nông nghiệp. 

+ Vì Hoa Kì có nền kinh tế phát triển mạnh, công nghiệp hiện đại, 

hiện đang xây dựng nền kinh tế tri thức và dự đoán đến năm 2030 

nen kinh te cua Hoa Kì la nên kinh tê tri thức vì thê đã làm chuyển 

đối cơ cấu, dân sô hoạt động trong dịch vụ là chủ yếu. 
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- Của Trung Quốc: 

+ Tỉ lệ lao động trong nông nghiệp chiếm tỉ lệ cao nhất, gấp 2,3 lần 

tỉ lệ lao động của công nghiệp và gấp 1,5 lần tỉ lệ lao động trong 

ngành dịch vụ. So với tỉ lệ lao động trong nông nghiệp của Hoa Kì thì 

gấp 19 lần. Tỉ lệ lao động trong ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng tương 

đôi và thấp nhất là lao động hoạt động trong công nghiệp. 

+ Vì Trung Quôc là nước đang phát triển, đang trong quá trình 

công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước nên lao động hoạt động 

trong nông nghiệp vẫn là chủ yếu. 

% 

ĐỀ 17 

Câu 1: 

Cuộc Cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã thúc 

đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu nền kỉnh tế thế giới: (mỗi ý 

0,5 điểm) 

- Tỉ trọng khu vực sản xuất vật chất giảm xuống, khu vực sản xuất 

chính là dịch vụ. 
• • 

- Tỉ trọng ngành công nghệ cao lấy công nghệ thông tin làm chính 

sẽ tăng lên nhanh chóng. 

- Dự báo đên 2020, 80% lao động sẽ làm việc trong các lĩnh vực 

dịch vụ, hoạt động trí tuệ có liên quan đến xử lý thông tin, tri thức. 

- Nhiều ngành mới xuất hiện, đặc biệt là trong dịch vụ và công nghiệp. 

- Các ngành truyền thống được hiện đại hóa. 

- Các ngành sản xuất và dịch vụ dựa trên tri thức và công nghệ cao 

phát triển mạnh. 

- Những ngành này có giá trị gia tăng cao, đóng vai trò quan trọng 

nhất trong sự tăng trưởng kinh tế. 

- Trong công nghiệp chuyển từ loại hình tiêu hao nhiều năng lượng, 

nguyên liệu và nhân lực sang loại hình cơ cấu có hàm lượng tri thức, 

công nghệ cao. 

Câu 2: 

a- Phân tích các nguyên nhăn chính gây nên hiện tượng suy 

giảm da dạng sinh vật: 

- Sự khai thác quá mức của con người làm cho một loài hoặc một 

quần thể suy giảm. 
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- Gia tăng dân sô nhanh: tăng không gian sinh sống và tăng mức 

sử dụng tài nguyên, làm thu hẹp hoặc mất đi nơi cư trú của sinh vật. 

- Biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường do con người gây ra ảnh 

hưởng xấu đên mọi cấp độ của đa dạng sinh học. 

- Sự nhập nội các loài ngoại lai không được nghiên cứu kỹ sẽ phá 

hủy toàn bộ hệ sinh thái, ảnh hưởng xấu tới các loài sinh vật bản địa. 

b- Tác động của suy giảm đa dạng sinh học: 

- Làm mất nguồn dự trữ cơ bản quan trọng của Trái Đất và tính 

bền vững của các hệ sinh thái. 

- Làm mất đi nguồn thức ăn, nguồn dược liệu, nguồn của các sản 

phẩm kinh tế... 

- Làm tuyệt chung một số loài sinh vật trên Trái Đất. 

c- Việt Nam cần phải thực hiện những biện pháp nào đế duy 

trì sự đa dạng sinh học trên lãnh thổ của mình. 

- Ban hanh “Sách đỏ Việt Nam” để bảo vệ nguồn gen sinh vật quý hiếm. 

- Xây dựng và mở rộng hệ thống các vườn quốc gia, khu bảo tồn 

thiên nhiên. 

- Quy định mức độ khai thác. 

Câu 3: 

a. So sánh tình hình sản xuất và phân bố nông nghiệp của 

Hoa Kì và Trung Quốc: 

ữỊ. Giống nhau: 

- Về khối lượng nông sản: cả hai đều sản xuất ra khối lượng nông 

sản lớn hàng đầu thế giới. 

- Về cơ cấu nông sản: đa dạng, có cả nông sản cận nhiệt đới và ôn đới. 

- Về phân bô: phía Tây của cả hai nước tập trung vào phát triển 

chăn nuôi. Phía Bắc sản xuất các nông sản ôn đới. 

a2. Khác nhau: (1,5 đ; mỗi ý 0,5 đ) 

- Về sản lượng lương thực, Trung Quốc phải nhập khẩu do dân số 

quá đông, trong khi đó Hoa Kì là nước xuất khẩu lương thực. 

- Hình thức tổ chức sản xuất ở Hoa Kì phố biến là trang trại, trong 

khi ở Trung Quốc đang chuyển sang hình thức khoán hộ. 
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Nong nghiẹp hang hóa ơ Hoa Kì hình thành sớm hơn, tỉ trong của 

nông nghiệp trong cơ cấu GDP thấp hơn so với Trung Quốc. 

b. ơ Hoa Kì, những vùng nông nghiệp phát triển nhất lại là 

những vùng có mật độ dân cư thấp vì: 

~ Mưc đọ tạp trung hóa trong nông nghiệp diễn ra ngày càng 

mạnh, quy mô các trang trại ngày càng lớn. 

- Trang trại thuê nhân công theo thời vụ và sử dụng trang bị kỹ 

thuật hiện đại làm cho số lượng nhân công trong các trang trại ít đi. 

Câu 4: 1 

а. Những biện pháp mà Trung Quốc đã áp dụng trong hiện 

đại hóa công nghiệp (2,5 đ). 

- Giao quyên chủ động sản xuất, tiêu thụ cho các xí nghiệp. 

- Đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài vào sản xuất, quản lý. 

- Đau tư hiện đại hóa trang thiêt bị, ứng dụng công nghệ cao vào 
sản xuất. 

% 

- Xaj dựng chien lược phát tnên theo hướng đón đầu công nghiệp 
hiện đại, năng suất cao. 

- Chú trọng phát triển công nghiệp nông thôn. 

б. Những biếu hiện cho thấy công nghiệp Trung Quốc mang 

đặc điểm của một cường quốc công nghiệp: (1,5 đ) 

- Quy mô nền công nghiệp lớn (đứng thứ ba thế giới sau Hoa Kì và 
Nhật Bản). 

. - Cơ cấu ngành công nghiệp đa dạng, sản xuất được tất cả các sản 

pham ma thê giới hiện đại cân đên, kê cả công nghiệp vũ trụ. 

- Đạt trình độ công nghệ cao trong một sô lĩnh vực mang tính sông 

con như san xuât năng lượng, sản xuất vật liệu, công nghiệp quân sự... 

Câu 5: 

a. Vẽ biểu đồ: 

- Biêu đồ 2 trục 'tung, 1 trục thể hiện số dự án, trục còn lại thể hiện số 
vốn đầu tư. Ghi đầy đủ các danh số, tên, chỉ sô lớn trển trục tung, 

khoảng cách năm hợp lý, có tên và chú giải các đối tượng thể hiện. 

Sô dự án thể hiện theo đường, sỏ vốn đầu tư vẽ theo cột chồng để 
thể hiện được quy mô và cơ cấu vốn (không cần xử lý số liệu). 

Trường hợp xử lý số liệu về vốn thành % và vẽ theo số liệu này thì 

chỉ cho Vỉ sô điếm của phần vẽ . 
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b. Nhận xét: 

+ Số dự án đầu tư ra nước ngoài của nước ta trong giai đoạn trên 

tăng khoảng 6 lần, đặc biệt nhiều nhất là năm 2003. 

+ Tương ứng với việc tăng số dự án, tổng số vốn đầu tư cũng tăng 

lên nhưng chậm hơn. Tăng khoảng 2,4 lần. 

+Từ 1991-1999, sô vôn đầu tư chia đều cho cả nước ngoài và của 

Việt Nam, thì từ năm 2000 trở đi, số vốn do Việt Nam đóng góp luôn 

nhiều hơn., càng về sau càng vượt trội hẳn. 

+ Năm 2003 là năm đầu tư ra nước ngoài của nước ta mạnh nhất 

trong giai đoạn trên. 
•• 

ĐỀ 18 
Câu 1: 

al Các biểu hiện của toàn cầu hóa kinh tế 

• Thương mại. 

- Thương mại thế giới phát triển mạnh. 

- Chứng minh: 

+ Tốc độ tăng trưởng thương mại luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng 

của kinh tế thế giới. 

+ Tố chức thương mại thế giới (WTO) phát triển mạnh, chi phối 

95% thương mại thế giới. 

• Đầu tư nước ngoài 

- Đầu tư nước ngoài tăng trưởng nhanh 

- Chứng minh: 

+ 1.774 tỉ USD (1990) tăng lên 8.895 tỉ USD (2004) 

+ Dịch vụ ngày càng chiếm tỉ trọng lớn... 

• Thị trường tài chính 

- Thị trường tài chính quốc tế mở rộng. 

- Clịứng minh: 

+ Các ngân hàng được kết nối qua mạng viễn thông điện tử. 

+ Các tổ chức ngân hàng quốc tế ngày càng có vai trò quan trọng 

trong phát triển kinh tế toàn cầu. 

• Công ty xuyên quốc gia 

- Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn. 
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- Chứng minh: 

+ Chiếm 30% tổng giá trị GDP và 2/3 buôn bán toàn thế giới. 

+ Chiếm 75% đầu tư trực tiếp và 75% việc chuyển giao công nghệ, 

KH- KT toàn thế giới. 

b/ Cơ hội và thách thức dối với Việt Nam 

• Cơ hội: 

- Thu hút nguồn vốn đầu tư. 

- Chuyển giao các tiến bộ khoa học, công nghệ hiện đại. 

- Mở rộng thị trường. 

- Rút ngắn được thời gian phát triển kinh tế. 

• Thách thức: 

- Cạnh tranh khốc liệt. • 

- Phân hóa giàu nghèo. 

- Hậu quả về môi trường, tài nguyên. 

- Chịu ảnh hưởng bởi các cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế thế giới. 

Câu 2: 

a! Tương phản về kinh tế 

Nội dung 

so sánh 

Nhóm nước 

phát triển 

Nhóm nước 

đang phát triển 

GDP Chiếm 85% thế giới 15% thế giới 

GDP/người 

• 

Rất cao > 

20.000ƯSD/người 
* 

Rất thấp, khoảng vài 

trăm đến vài nghìn 

USD/người 

Cơ cấu GDP 

theo khu vực 

kinh tế 

— Khu vực I: rất 

thấp: 2% 

— Khu VƯC III: rất • 

cao: 71% 

— Khu VƯC I: còn cao: 25% ■ 

— Khu vực III: chưa cao: 

43% 
• 

Nợ nước ngoài 
# 

Cho nước ngoài vay 

nơ • 

Nợ nước ngoài nhiều 

Xuất nhập khẩu 
• 

Tổng kim ngạch 

XNK rất cao 

Tổng kim ngạch xuất 

nhập khẩu thấp 
/ 
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b. Tương phản về xã hội 

Nội dung so sánh Nhóm nước Nhóm nước 

Tuổi thọ trung bình Trên 76 tuổi rơnn.MvũIÃ— ec 

  

—1 80 nL>1_ Cao 0,855 (2003) Còn thấD 0.694 /20031 

phat triên_dang phát triển 

c. Liên hệ Việt Nam 

Việt Nam thuộc nhóm nước đang phát triển . 

Câu 3: 

a. Chứng minh 

“ Tổns GDP lớn nhất thế giới: Năm 2004, GDP của Hoa Kì 11667,5 tỉ 
USD, toàn thê giới 40.887,8 tỉ USD, chiếm 28,5% toàn thế giới. 

~ Trong cơ cấu kinh tê, khu vực I chiếm tỉ trọng rất thấp 1% 

(2004), Khu vực III chiếm tỉ trọng rất cao 79,4% (2004). Ị 
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất thế giới. Năm 2004 

tổng kim ngạch XNK Hoa Kì 2.344,2 tỉ USD, CHLB Đức 1.629.6 
(đứng thứ 2 thế giới) 

^ Đứng đầu thế giới về sản lượng công nghiệp, nông nghiệp. 

- Nên kinh tê có tính chuyên môn hóa cao. 

b/ Nguyên nhân. 

- Có vị trí địa lý thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên phong phú. 

7 Có h°àn cảnh Uch sử thuận lợi, tránh được 2 chiến tranh thế 
giới, buôn bán vũ khí làm giàu, mở rộng thị trường. 

Dân Hoa W nănể khoa học công nghệ phát triển trở 
thành lực lượng sản xuất quan trọng thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh 

- Nhờ'nguồn vốn, kỹ thuật, lao động có trình độ từ châu Âu sang. 

- Nguồn lao động đồi dào của nô lệ da đen. 

Câu 4: 

aJ Đặc điểm vê dân cư và xã hội 

• Dân 

dân số thế giới. 

+ Có 50 dân tộc, 90% là người Hán. 

+ Dân số đông nhất thế giới: 1.303,7 triệu người (2005), chiếm 1/5 
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+ Tỉ suất gia tàng dân số tự nhiên giảm nhanh chóng: 1,8% (1970) 

xuống 0,6% (2005). 

+ Phân bô dân cư không đồng đều, tập trung nhiều ở phía đông. 

+ Tỉ lệ dân cư thành thị vẫn còn thấp: 37%. 

+ Lao động cần cù, có truyền thống lâu đời. 

• Xã hội 

+ Có nền văn minh lâu đời. 

+ Chú trọng phát triển giáo dục. 

+ Tỉ lệ người biết chữ cao, trên 90%. 

+ Quan tâm đào tạo đội ngũ lao động có chất lượng. 

b/ Tác động của chính sách dân số 

+ Trung Quốc thực hiện chính sách dân số triệt để, mỗi gia đình 

chỉ có 1 con. 1 

+ Tích cực: 

- Giảm nhanh tỉ suất sinh và tỉ suất gia tăng tự nhiên. 

- Tạo điều kiện để nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế. 

+ Tiêu cực: 

- Mất cân đối về giới 
% 

- Lâu dài thiếu lao động 

Câu 5: 

aJ Xử lí số liệu: 

Lấy năm 1950 = 100%, xử lí sô liệu thể hiện tốc độ tăng trưởng (%) 

thành lập bảng số liệu tinh. 

6/ Vẽ biểu đồ 

- Vẽ trên cùng một hệ tọa độ các đồ thị thể hiện tốc độ tăng 

trưởng các sản phẩm công nghiệp. 

- Yêu cầu vẽ chính xác, đầy đủ các yêu cầu: tên biểu đồ, chú thích ... 

- Nếu: 

+ Chia tỉ lệ trục tung không chính xác: không chấm điểm 

+ Chia khoảng cách thời gian ở trục hoành không hợp lý, trừ 0,5 điểm 

- Thiếu 1 yêu cầu: Tên biểu đồ, chú thích... trừ 0,25 điểm 
• • • 

d Nhận xét (1,0 điểm) 

— Các sản phẩm công nghiệp đều tăng, chứng minh. 

- Tuy nhiên tăng không đều, chứng minh. 
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ĐỀ 19 

Câu 1: 

a. Những đặc trưng cơ bản của nền kinh tế tri thức. Những điều 

kiện cần thiết để phát triển nền kinh tê tri thức. 

* Những dặc trưng cơ bản của nền kinh tê' tri thức: 

- Trong nền kinh tế tri thức, kiến thức và tri thức trở thành nguồn 

gốc và động lực cho sự phát triển. 

- Nền kinh tê tri thức là nền kinh tê phát triển bền vững, thân 

thiện với môi trường. 

* Những điều kiện cần thiết để phát triển nền kinh tế tri thức. 

- Xây dựng cơ sở hạ tầng vững mạnh cho việc nghiên cứu và ứng 

dụng khoa học công nghệ. 

- Tăng cường xây dựng các trung tâm nghiên cứu, trường đại học... 

chú ý phát triển các trung tâm công nghệ cao, đầu tư lớn cho việc 

nghiên cứu khoa học. 

- Chú trọng phát triển công nghệ thông tin. 

- Coi trọng việc phát triển giáo dục - đào tạo. 

b. Tác dộng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại: 

- Khoa học và công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. 

- Làm xuất hiện nhiều ngành công nghệ có hàm lượng kỹ thuất cao 

( dẫn chứng). 

- Làm thay đổi cơ cấu lao động. 

c. Điều kiện dể Việt Nam tiếp cận nền kỉnh tế tri thức: 

- Đường lôi chính sách của nhà nước về giáo dục — đào tạo, khoa 

học và công nghệ. 

- Tiềm năng về trí tuệ và tri thức con người của Việt Nam rất lớn, 

nguồn lao động dồi dào, trẻ, năng động, sáng tạo. 

- Cơ sở vật chất - kĩ thuật ngày càng vững mạnh. 

- Vị trí địa lý thuận lợi cho việc mở cửa tiếp cận, giao lưu, hội nhập 

với nền kinh tế tri thức của thế giới và khu vực. 

Câu 2: 

a. Đặc điểm dãn số Hoa Kì: 

- Hoa Kì có dân số đông và đang tăng lên (dẫn chứng). 

200 

9 



r I 

- Tỉ suất gia tăng dân số giảm. Vậy nguyên nhân của tăng dân sô 

chủ yếu do nhập cư. 

- Tuổi thọ trung bình cao và đang tăng lên (dẫn chứng). 

- Dân số đang già hóa: 

+ Tỉ trọng nhóm tuổi dưới 15 tuổi đang giảm nhanh (dẫn chứng). 

+ Tỉ trọng nhóm tuổi trên 65 tuổi đang tăng nhanh (dẫn chứng). 

6. Tác dộng của người nhập cư tới sự phát triển kinh tê — xã 

hội Hoa Kì: 

* Tích cực: . '3 
0 

- Tạo nên nền văn hóa đa dạng. 

- Tạo nên tính năng động của dân cư trong việc khai thác các vùng 

dất mới, khai thác tài nguyên, phát triển các ngành kinh tế. 

- Góp phần quan trọng trong gia tăng dân số, tạo thị trường tiêu 

thụ nội địa lớn, nguồn lao động dồi dào, giá rẻ, nguồn lao động nhập 

cư trình độ cao, giàu kinh nghiệm, rút ngắn được thời gian đào tạo, 

tiết kiệm chi phí... I 

* Tiếu cực: 

- Nạn phân biệt chủng tộc, đặc biệt là đối với người da màu. 

- Mâu thuẫn giữa các cộng đồng người, làm sản xuất bị đình đốn, xã 

hội thiếu ổn định. • ' 

- Một số dần nhập cư trình độ dân trí thấp, tị nạn chính trị, gây 

khó khăn cho việc giải quyết việc làm. 
ề 

ề 

Câu 3. X 

a. Trình bày mục đích của việc hình thành EU. 

Xây dựng và phát triển một khu vực tự do lưu thông hàng hóa, dịch 

vụ, con người, tiền vốn giữa các thành viên và liên minh toàn diện. 

b. Chứng minh EU là trung tâm kinh tế hàng đầu thê giới. 

+ EU đứng đầu thế giới về GDP (dẫn chứng). 

+ Dân số chỉ chiếm 7,1% thế giới nhưng chiếm 31% tổng giá trị 
kinh tế của thế giới và gần 38% giá trị xuất khẩu của thế giới 

(2004). (Học sinh có thể nêu các chỉ tiêu khác như GDP cao hơn Nhật 

Bản và Hoa Kì; chiếm 59% trong viện trợ phát triển của thế giới...) 

c. Lợi ích của đồng tiền chung ơ-rô: 

- Phát huy được sức mạnh của thị trường nội địa. 
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— Nâng cao sức cạnh tranh cho khu vực EU. 

— Giúp cho việc chuyển giao vốn trong thị trường EU dễ dàng hơn. 

— Đơn giản hóa công tác kế toán. 

Câu 4: 

a. Nhận xét và giải thích: 

* Nhận xét: 

— Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên và trung bình năm của cả hai 

nhóm nước và thê giới đều giảm liên tục: 
■1 

+ Nhóm nước phát triển giảm nhanh (dẫn chứng). 

+ Thế giới và nhóm nước đang phát triển giảm chậm (dẫn chứng). 

+ Nhóm nước đang phát triển luôn cao hơn thê giới và nhóm nước 

phát triển và khoảng cách ngày càng lớn (dẫn chứng). 

* Giải thích: 

— Nhóm nước phát triển sự gia tăng dân số đã đi vào ổn định, với 

trình độ phát triển cao, chất lượng cuộc sống tốt nên có ý thức hạn 

chế sinh, do đó tỉ lệ gia tăng tự nhiên giảm nhanh. 

— Nhóm nước dạng phát triển với mức sống thấp, trình độ dân trí 

chưa cao... tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao. 

b. Tác dộng của hiện tượng bùng nổ dân sô và già hóa dân số... 

— Già hóa dân số làm giảm số lao động, quỹ phúc lợi xã hội cao. 

— Bùng nổ dân số: dần sô tăng nhanh, sức ép về KT-XH-MT... 

Câu 5 

a. Tính giá trị xuất nhập khẩu 

GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA TRƯNG QUỐC QUA CÁC NĂM 

Đơn vi: Triệu USD 

Năm 1986 1990 1995 1997 1999 

Giá tri xuất khẩu • 30.942 62.091 148.780 182.792 194.931 

Giá trị nhập khẩu 42.904 53.345 132.084 142.370 165.718 

b. Vẽ biểu đồ 

- Xử lí sô liệu 
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Cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu Trung Quốc qua các năm. 

Đơn vị:% 

Năm 1986 1990 1995 1997 1999 
Xuất khẩu 41,9 53,8 53,0 56,2 54,0 

Nhập khẩu 58,1 46,2 47,0 43,8 46,0 

- Vẽ biểu đồ miền (các biểu đồ khác không có điểm): Có đầy đủ các 

yếu tố. 

c. Nhận xét 

Qua bảng sô liệu đã cho, bảng sô liệu giá trị xuất nhập khẩu Trung 

Quốc qua các năm và biểu đồ ta thấy: 

- Tổng giá trị xuất nhập khẩu của Trung Quốc đều tăng hên tục qua 

các năm (tăng 4,9 lần). 

- Cán cân xuất nhập khẩu của Trung Quốc sau 1990 có sự thay đổi: 

giá trị và cơ cấu giá trị xuất khẩu luôn cao hơn giá trị nhập khẩu, 

chứng tỏ Trung Quốc là nước xuất siêu và giá trị xuất siêu ngày càng 

lớn. (dẫn chứng) 

- Cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu Trung Quốc qua các năm trên có sự 

thay đôi theo hướng tăng tỉ trọng giá trị xuất khẩu, giảm tỉ trọíig giá 

trị nhập khẩu, (dẫn chứng) 

ĐỀ 20 

Câu 1: 

a. Toàn cầu hóa là một xu thế tất yếu, vì: (1 điểm). 

Sự khác biệt về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, dẫn đến mỗi 

nước có một lợi thế so sánh khác nhau. 

- Quá trình phát triển kinh tế làm xuất hiện một yêu cầu là phải 

tiến hành chuyên môn hóa và hợp tác hóa lẫn nhau giữa các công ty 

đa quốc gia, trên đó đòi hỏi phải mở rộng phạm vi trao đổi quốc tế. 

- Sự đa dạng trong nhu cầu tiêu dùng cua mỗi quốc gia nên nhu 

cầu thương mại ngày càng lớn. 

- Ngày càng có những vấn đề mang tính toàn cầu: Môi trường, dân 

sô, khủng bố... cần hợp tác để giải quyết. 
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b. Biểu hiện của toàn cầu hóa. 

- Thương mại thế giới phát triển mạnh. 

- Đầu tư nước ngoài tăng nhanh. 

- Thị trường tài chính quốc tê mở rộng. 

> - Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn. 

c. Thời cơ thách thức của Việt Nam khi tham gia vào quả 
trình toàn cầu hóa. 

• Thời cơ: 

- Mở rộng quan hệ với nhiều nước trên thế giới. 

— Mở rộng thị trường, thu hút nguồn vôn từ bên ngoài. 

— Tiêp nhận khoa học công nghệ hiện đại, kinh nghiệm quản lí, 

sản xuất tiên tiến. 

- Thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

• Thách thức: 

- Thực tê nền kinh tê nước ta còn lạc hậu, phát triển chậm. 

— Trình độ quản lí còn thấp, sử dụng nguồn vốn chưa hiệu quả. 

- Quá trình chuyển giao công nghệ, hợp tác phát triển ... gây áp lực 

rất lớn đên tài nguyên, môi trường. 

- Các giá trị truyền thống lâu đời của dân tộc có nguy cơ bị xói mòn. 

Câu 2: . 

a. Đặc diêm nôi bật về tự nhiên — xã hội của Tây Nam Á:. 

- Tự nhiên: 

+ Vị trí: Nằm ở phía Tây Nam Châu Á, án ngữ đường thông thương 

giữa 3 châũ lục: Á, Âu và Phi. 

+ Khí hậu khô nóng. 

+ Giàu tài nguyên khoáng sản, nhất là dầu mỏ. 

- Xã hội: 

+ Là nơi xuất hiện nhiều nền văn minh cổ đại. 

+ Là cái nôi của nhiều tôn giáo lớn, đặc biệt là đạo Hồi. 

+ Có nhiều xung đột kéo dài, bất ổn chính trị - xã hội. 
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b. Vì sao Tây Nam Á trở thành nơi cạnh tranh ảnh hưởng 

của nhiều cường quốc. 

+ Nằm trên ngã 3 của đường giao lưu quốc tế bằng đường bộ và 

đường biển từ Ấn Độ Dương đến Biển Đỏ, án ngữ kênh đào Xuy-ê ra 

Địa Trung Hải và Đại Tây Dương của 3 châu lục Á, Âu và Phi nên có 

’ vai trò chiến lược quan trọng. 

+ Khí hậu khô nóng, sông ngòi ít và hiếm nước, khó khăn cho sản 

xuất và sinh hoạt dẫn đến tranh chấp nguồn nước. 

+ Tài nguyên dầu mỏ có trữ lượng 50% thế giới, là nơi cung cấp dầu 

mỏ chủ yếu cho thế giới nên trở thành nơi cạnh tranh ảnh hưởng của 

nhiều cường quốc. 

+ Định kiến về dân tộc, tôn giáo, lịch sử phát triển... dẫn đến xung 

đột thường xuyên. 

+ Sự can thiệp đầy vụ lợi từ bên ngoài đã làm trầm trọng thêm vấn 

dề bất- ổn của khu vực. 

Câu 3: ' 

Dựa vào kiến thức đã học về liên minh Châu Âu (EU). 

а. Mục đích thành lập EU: 

+ Xây dựng, phát triển một khu vực tự do lưu thông hàng hóa, dịch 

vụ, tiền vốn và con người giữa các nước thành viên. 

+ Tăng cường hợp tác, liên kết không chỉ về luật pháp, kinh tế, nội 

vụ mà cả trên lĩnh vực an ninh và đối ngoại. 

б. Chứng minh EU là liên minh khu vực lờn nhất trên thế giới: 

+ Số lượng các nước thành viên tăng lên liên tục, năm 2007 có 27 

thành viên. 

+ Mức độ thống nhất, liên kết ngày càng cao. 

+ Vị thế của EU trong nền kinh tế thế giới: 

* EU đứng đầu thế giới về GDP, chiếm 31% GDP thế giới, trong 

khi diện tích chỉ chiếm 2,2%, dần số chỉ chiếm 7,1%. 

* EU là trung tâm thương mại hàng đầu thế giới, chiếm 37,7% giá 

trị xuất khẩu của thế giới, vượt cả Hoa Kì, Nhật Bản. 

* EU có nhiều đóng góp vào sự phát triển của thế gới, chiếm 59% 

viện trợ phát triến thê giới, có nhiều đóng góp vào các vấn đề mang 

tính toàn cầu. 
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c. Liên kết vùng ở EU: 

- Khái niệm: Là một khu vực biên giới của Eư mà ở đó người dân các 

nước tiến hành liên kết, hợp tác sâu rộng về các mặt kinh tế, xã hội, vàn 

hóa trên cơ sở tự nguyện vì lợi ích chung của các bên tham gia. 

- Ý nghĩa: 

+ Tăng cường, thúc đẩy quá trình nhất thể hóa ở EU. 

+ Tận dụng, phát huy lợi thế so sánh của các nước. 

+ Tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa các nước. 

Câu 4: 

a. Đặc điếm cơ bản về dân cư — xã hội Trung Quốc: 

* Dân CƯ: 

+ Dân số: 1.303.7 triệu người (2005), chiếm 1/5 dân số thế giới. 

+ Trung Quôc có trên 50 dân tộc khác nhau, người Hán chiếm trên 
90%. 

+ Dân cư tập trung đông ở phía Đông. 

+ Dân sỏ thành thị chiêm 37% và có xu hướng tăng lên. 

* Xã hội: 

+ Trung Quôc chú trọng đên việc phát triển giáo dục. 

+ Truyền thống lao động cần cù, sáng tạo. 

b. Chính sách dân số Trung Quốc: 

+ Chính sách dân số triệt để "Mỗi gia đình có một con". 

+ Tác động: 

* Tích cực: Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên giảm còn 0,6%. (2005) 

1^1 ::: ọ t con cộng với tư tưởng trọng nam 

khinh nữ-dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính sẽ ảnh hưởng 

đên nguồn lao động và nhiều vấn đề xã hội khác. 

c. Phăn bô dân cư Trung quốc: 

- Dân cư phân bố không đồng đều (Tập trung đông đúc ở phía 

Đông, thưa thớt ở phía Tây). 

— Nguyên nhân: 

+ Phía Đông có nhiều điều kiện thìlạn lợi (Địa hình bằng 

phăng, khí hậu gió mùa, mưa nhiều, tài nguyên phong phú...) kính tê 
phát triển. 
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+ Phía Tây điều kiện tự nhiên khắc nghiệt (Địa hình chủ yếu 

là đồi núi hiếm trở, khí hậu lục địa, tài nguyên ít, khó khai thác...) 

kinh tế còn chậm phát triển. 

Câu 5: 

a. Vẽ biểu dồ:. 

- Vẽ biểu dồ miền theo giá trị tuyệt đôi của xuất nhập Hoa Kì. 

(Không xử lý số liệu). 

- Vẽ chính xác, rõ ràng, thẩm mĩ, ghi đầy đủ các thông tin, đơn vị, 
sô liệu, chú thích lên biểu đồ. 

+ Thiêu tên biểu đồ, sô liệu, đơn vị: trừ 0,25 điểm cho mỗi loại. 

+ Thiêu chú thích: trừ 0,5 điểm. 

b. Nhận xét, giải thích 

* Nhận xét: 

- Hoạt động xuất nhập khẩu của Hoa Kì ngày càng tăng trưởng, 

tổng giá trị năm 2004 tăng gấp 1,3 lần năm 1994. 

- Cán cần xuất nhập khẩu của Hoa Kì ngày càng nghiêng về tình 

trạng nhập siêu. 

+ Năm 1984: - 108,3 tỉ USD. 

+ Năm 2004: - 617,1 tỉ USD. 

* Giải thích: 

- Hoa Kì là cường quốc kinh tế, đứng đầu thế giới nên nhu cầu xuất 

nhập khẩu, tổng giá trị xuất nhập khẩu cao và ngày càng tăng. 

- Hiện nay Hoa Kì đang bị cạnh tranh mạnh mẽ bởi các nước của 

EU, Nhật Bản và các nền kinh tê mới nổi. 

ĐỀ 21 

Câu 1 

a) Cơ hội khi gia nhập WTO 
9 

- Mở rộng thị trường, tạo điều kiện cho xuất khẩu phát triển. 

- Hàng hoá của nước ta có cơ hội lớn hơn và bình đẳng hơn trong 

việc thâm nhập vào thị trường quốc tế. 

- Tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài. 
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— Có được một môi trường pháp lý hoàn chỉnh và minh bạch hơn, 

có sức hâp dẫn hơn đôi với đầu tư trực tiếp của nước ngoài. 

— Nâng cao tính hiệu quả và sức cạnh tranh cho nền kinh tế. 

— Giảm thuê, cắt giảm hàng rào phi thuê quan, mở cửa thị trường 

dịch vụ sẽ khiến môi trường kinh doanh ở nước ta ngày càng trở nên 

cạnh tranh hơn. 

— Sử dụng được cơ chế giải quyết tranh chạp của WTO. 

— Với nhiều nỗ lực của WTO, thương mại quôc tê đã trở nên thông 

thoáng hơn. 

b) Thách thức của việc gia nhập WTO 

— Sức ép cạnh tranh hàng hóa. 

— Giảm thuê, cắt giảm hàng rào phi thuế quan hàng hóa nước ta 

ngày càng phải cạnh tranh. 

— Thách thức của chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

— Chuyển dịch cơ câu lực lượng lao động. 

— Hoàn thiện thể chế và cải cách nền hành chính quốc gia. 

— Hoàn thiện khuôn khố pháp lý hên quan đến kinh tế - thương mại. 

— Thách thức về nguồn nhân lực. 

— Phải có một đội ngũ cán bộ đủ mạnh xuyên suốt từ Trung ương 

tới địa phương. 

Câu 2: 

a) Điếm giống nhau về tự nhiên và xã hội của Tây Nam Á và 

Trung Á. 

* Tự nhiên: 

— Có vị trí chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. 

— Khí hậu khô nóng khắc nghiệt. 

— Đất đai độ phì thâp, không thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. 

— Nguồn dầu mỏ lớn nhất thế giới. 

* Xã hội: 

— Mật độ dân sô không cao. 

— Đa dân tộc, là nơi xuất hiện nền văn minh cổ đại. 

— Là cái nôi của nhiều tôn giáo lớn trên thế giới. 

— Thường xảy ra xung đột nên được xem là: điểm nóng trên thế giới. 
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b) Tây Nam Á và Trung Á trở thành điểm bất ổn trên thế giới 

- Có vị trí quan trọng về nhiều mặt. 

- Có lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới. 

- Tranh giành đất đai, nguồn nước, các nguồn tài nguyên khác. 

- Xung đột tôn giáo. 

- Là khu vực đa dân tộc. 

- Các thế lực khủng bố hoạt động mạnh. 

- Sự can thiệp của các thế lực bên ngoài. 

- Là nơi có nhiều biến động phức tạp về kinh tế - xã hội; 

Câu 3. 

a. Miền Đông 

- Gồm các đồng bằng ven Đại Tây Dương. Khí hậu ôn đới hải dương. 

-> Thuận lợi phát triển cây lương thực, cây ăn quả. 

- Dãy A-pa-lat chạy từ Bắc xuống nam, cao l.OOOm — 1.500m. 

- A-pa-lat có nhiều đường đứt gãy theo vĩ tuyến...; khí hậu ôn đới. 

- Giàu tài nguyên khoáng sản: than đá, sắt., có tiềm năng thuỷ 
điện lớn. 

b. Đồng bằng trung tâm 

- Nằm giữa dãy núi A-pa-lat và dãy núi Rốc-ki. 

- Khí hậu ôn đới, phía Nam cận nhiệt đới. 

- Phần tây và phía bắc địa hình đồi núi thấp, thuận lợi phát triển 

đồng cỏ. 

- Phần phía nam là đồng bằng do con sông Mi-xi-xi-pi bồi đắp; đất 

màu mỡ, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp; khoáng sản: dầu mỏ, khí 

tự nhiên. 

c. Miền phía Tây 

- Là dãy núi trẻ Coóc-đi-e, gồm dãy Rốc-ki ỏ phía Đông và dãy 

Nê-va-đa ở phía tây, xen giữa là các bồn địa và ẹao nguyên. 

- Khí hậu hoang mạc và bán hoang mạc. 

- Đất chủ yếu là đất đỏ ba dan, thuận lợi phát triển đồng cỏ, cây 

công nghiệp và trồng rừng; khoáng sản: vàng, đồng, chì, bôxit,... 

- Ven Thái Bình Dương là dải đồng bằng nhỏ hẹp, đất đai màu mỡ; 

khí hậu ôn đới và ôn đới hải dương. 
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d. A-la-xca, Ha-oai 

- A-la-xca là một bán đảo lớn, nằm về phía tây bắc của Bắc Mĩ. 

- Địa hình chủ yếu là đồi núi; khoáng sản: dầu mỏ, khí tự nhiên,... 

- Ha-oai nằm giữa Thái Bình Dương. 

- Giàu hải sản, có tiềm năng du lịch lớn. 

Câu 4. 

a. Nhận xét 

— Sau 26 năm GDP Trung Quôc có sự thay đổi: 

+ Tỉ trọng nông nghiệp 2011 so với 1985 giảm: 17,4% 

+ Tỉ trọng công nghiệp 2011 so với 1985 tăng: 9,2% 

+ Tỉ trọng dịch vụ 2011 so với 1985 tăng: 8,2% 

— Tỉ trọng GDP của Trung Quốc giảm nông nghiệp, tăng công 

nghiệp và dịch vụ. 

— Năm 2011 nền kinh tê Trung Quôc vượt Nhật, trở thành nền 

kinh tế lớn thứ 2 thế giới. 

* Nguyên nhân 
_ _ • 

— Trung Quốc tiến hành hiện đại hoá công nghiệp và nông nghiệp. 

- Chuyển nền kinh tế chỉ huy sang nền kinh tế thị trường. 

— Thực hiện chính sách mở cửa. Thu hút nguồn vôn đầu tư. 

b. VỊ thế hết sức quan trọng của EU trong nền kinh tế thế giới 

* EU- một trung tâm kỉnh tế hàng đầu thế giới 

- EU là một trong 3 trung tâm kinh tế lớn nhất trên thế giới. 

- EƯ đứng đầu thế giới về GDP (2004: Eư 12.690,5 tỉ USD). 

- Dân. số chỉ chiếm 7,1% dân số thế giới nhưng chiếm 31% tổng 

GDP của thế giới và tiêu thụ 19% năng lượng của thê giới (2004). 

* EU- tổ chức thương mại hàng đầu thế giới 
4 

- EU đứng đầu thế giới về thương mại, chiếm 37,7% giá trị xuất 

khẩu của thế giới (2004). 

- Tỉ trọng của EU trong xuất khẩu thế giới và tỉ trọng xuất khẩu/GDP 

của EƯ đều đứng đầu thế giới, vượt xa Hoa Kì, Nhật Bản. 

- Là bạn hàng lớn nhát của các nước đang phát triển. 
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Câu 5: 

a. Biểu đồ 
% 

Loại biểu đồ thích hợp nhất là biểu đồ miền thể hiện được sự thay 

đổi cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của Hoa Kì giai đoạn 1995 - 2004. 

* Xử lí số liệu: 

GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA HOA KÌ 

(Đơn vị: %) 

Năm 1995 2000 2001 2002 2003 2004 

Xuất khẩu 43,1 38,3 38,2 36,6 35,7 35,2 

Nhập khẩu 56,9 61,7 61,8 63,4 64,3 64,8 

* Vẽ biểu đồ: 

- Yêu cầu: 

+ Có tên biểu đồ, chính xác, có chú thích, đẹp. 

+ Không có tên biêu đồ, không chính xác không chấm. 

- Nếu thiếu hoặc sai một chi tiết trừ 0,25 điểm. 

- Nếu tẩy xoá biểu đồ thì trừ 0,5 điểm. 

b. Nhận xét và giải thích. 

* Nhận xét: 

- Giai đoạn 1995 - 2005, cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của Hoa m 

có sự thay đổi theo hướng tăng tỉ trọng nhập khẩu, giảm tỉ trọng xuất 

khẩu. 

- Tỉ trọng xuất khẩu giảm liên tục, giảm 7,9%. 

- Tỉ trọng nhập khẩu của Hoa Kì liên tục tăng, tăng 7,9%. 

- Tỉ trọng nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu, Hoa Kì nhập siêu. 

* Giải thích: 

- Do nhập nguyên, nhiên liệu để đáp ứng nhu cầu sản xuất. 

- Giá trị thu về từ đầu tư nước ngoài của Hoa Kì rất lớn. 
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ĐỂ 22 
ệ 

Câu 1: 

cu Giải thích: 

- Cần phải tư duy toàn cầu vì: 

+ Môi trường Trái Đất là ngôi nhà chung của toàn nhân loại. 

+ Môi trường tự nhiên là một thế thống nhất, hoàn chỉnh; hoạt 

động phá hoại môi trường ồ nơi này sẽ ảnh hưởng nhiều đến nơi khác. 

- Hành động địa phương: 

+ Bảo vệ môi trường phải được tiến hành ở từng nơi cụ thể gắn với 

cuộc sống của mọi người. 

+ Không bảo vệ môi trường một cách chung chung. 

b. Hội nghị thượng đỉnh Rio +20: 

- Thời gian: 

+ Thời gian: 20 đến 22 tháng 6 năm 2012 

- Mục tiêu: 

+ Đảm bảo cho các cam kết chính trị về phát triển bền vững đã đề ra. 

+ Đánh giá những tiến bộ và hạn chế trong việc triển khai các nội 

dung của các Hội nghị thượng đỉnh trước về phát triển bền vững đặc 

biệt là Rio 1992 

+ Xác định và tìm cách giải quyết cho những thách thức mới nổi 

trong thời gian gần đây. 

- Chủ đề chính: 
* # 

+ Kinh tế xanh trong bối cảnh phát triển bền vững và xóa đói 

giảm nghèo. 
• 

+ Khuôn khổ thể chế cho sự phát triển bền vững. 

Câu 2: 

a. Toàn cẩu hóa và khu vực hóa: 2,5đ 

- Tương đồng: 

+ Đều vượt qua ranh giới phạm vi lãnh thổ của 1 nước, xóa hòa 

ranh giới các quốc gia. 

+ Có cùng nguồn quốc là quốc tế hóa kinh tế. 
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+ Đều là biểu hiện của liên kết quốc tế. 
m 

+ Thúc đẩy các nước md của kinh tế và hợp tác trên nhiều mặt. 

+ Các nước ngày càng phụ thuộc lẫn nhau. 

+ Đều đòi hỏi các nước phải điều chỉnh để thích nghi về chính sách, 

pháp luật, cơ chế quản lý,... 

+ Kích thích chuyển giao công nghệ, thúc đẩy sự hợp tác ngày càng 

mạnh mẽ. 
1 

- Mâu thuẫn: 

+ Toàn cầu hóa là xu hướng tất yếu, mở rộng trên phạm vi toàn cầu 

về nhiều mặt, tăng cường sự hợp tác quốc tế. 

+ Khu vực hóa dễ dẫn đến sự chia cắt thị trường và sự cạnh tranh 

giữa các tổ chức khu vực ngày càng gay gắt... 

+ Xuất hiện những cuộc chiến tranh trong một thế giới đa dạng. 

b. Tây Nam Á và Trung Á: 

- Giải thích: 

+ Đây là vấn đề mang tính toàn cầu. 

+ Vấn đề này đã trở thành mối đe dọa trực tiếp tới ổn định, hòa 

bình thế giới. 

+ Gây thiệt hại lớn cho nhân loại thế giới: người chết, kinh tế thiệt 

hại nghiêm trọng, gây khó khăn ảnh hưởng kinh tế toàn thế giới (giá 

xăng dầu tăng). 

- Giải pháp: 

+ Xóa bỏ mâu thuẫn về quyền lợi: đất đai, tài nguyên, môi trường 

sống.... 
t 

+ Xóa bỏ những định kiến về dân tộc, tôn giáo, văn hóa... 

+ Xóa bỏ sự can thiệp vụ lợi của các thế lực bên ngoài để có được sự 
giúp đỡ của cộng đồng quốc tê một cách khách quan và công bằng. 

+ Ngày càng nâng cao sự bình dẳng, dân chủ và mức sống người dân. 

Câu 3: 

a. Điểm khác nhau: 

- Quy mô nền cômg nghiệp: 

+ Hoa Kì có nền công nghiệp đứng đầu thế giới. 

+ Trung Quốc đứng thứ 2. 
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- Tỉ trọng công nghiệp trong GDP: 

+ Công nghiệp của Hoa Kì trong GDP thấp, chiếm 19,7%. 

+ Trung Quốc còn cao chiếm 50,9% 
* 

- Cơ cấu công nghiệp: 

+ Hoa Kì: các ngành công nghiệp hiện đại chiếm ưu thế: hàng 

không - vũ trụ; điện tử - tin học. 

+ Trung Quốc: Các ngành cần lao động đông và rẻ ưu thế. 

- Trình độ công nghiệp: 

+ Hoa Kì: trình độ công nghiệp rất cao, sản phẩm cạnh tranh chủ 
yếu là các ngành công nghệ cao: máy bay, điện tử tin học, viễn thông. 

+ Trung Quốc: trình độ công nghệ còn thấp so với mặt bằng thế 
giới; sản phẩm cạnh tranh chủ yếu là công nghiệp hàng tiêu dùng. 

b. Đặc khu kinh tế của Trung Quốc 

Giải thích: 

- Gần nguồn nguyên liệu. 

- Gần các nước và vùng lãnh thổ có vốn và trình độ phát triển cao: 

Nhật Bản, Hàn Quôc, Đài Loan,...đặc khu Hồng Công, Ma Cao... dễ thu 

hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) 

- Giao thông vận tải: cảng biển, sân bay,... thuận lợi xuất - nhập 

khẩu nguyên liệu, hàng hóa. 

- Lực lượng lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn. 

Vai trò: 

- Thu hút FDI, tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất tiên 

tiến, có điều kiện tiếp cận nền kinh tế hiện đại trên thế giới. 

- Giải quyết việc làm cho người lao động. 

- Tạo-vùng kinh tế mẫu, trọng điểm thúc đẩy sự phát triển kinh tế 
xã hội giữa các địa phương trên cả nước. 

- Nâng cao năng lực, trình độ cán bộ khoa học kỹ thuật và rèn 

luyện tay nghề cho đội ngũ lao động. 

Câu 4: 

a. Chứng minh: 

- Sức mạnh của đồng USD trên trường quốc tế. 

- Tỉ trọng vốn đầu tư của Hoa Kì ở các khôi kinh tê đều cao. 
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- Vai trò quan trọng của thị trường Hoa Kì đối với các nước, các 

khối kinh tế. Sức mua của Hoa Kì chi phôi thị trường thế giới. 

- Sự chi phối của Hoa Kì về chính trị, phát triển kinh tế của các 

nước châu Âu, Tây Á, Đông Á và Đông Nam Á. 

- Tính quyết định của kinh tế Hoa Kì trong các khối kinh tê 

(APEC, EU, WTO), ngân hang các khu vực. 

- Các trung tâm tài chính ở các khu vực đều phụ thuộc vào trung 

tâm tài chính New York. 

b. Nguyên nhân: 

+ Trang bị quân sự, can thiệp nhiều vào Trung Đông, dẫn đến 

nhiều vấn đề xảy ra tại khu vực. 
* 

+ Khủng hoảng tài chính toàn cầu. Đồng đôla sụt giá. 

+ Giá dầu tăng liên tục. 

+ Nước ngoài giảm đầu tư vào Hoa Kì dẫn đến việc làm, đời sống 

người dân khó khăn ảnh hưởng sức tiêu thụ của người dân Hoa Kì so 

với trước đây. 

+ Thị trường bất động sản không phát triển. 

+ Chính quyền tập trung tranh cử tổng thống mới vào năm 2008 và 

sự điều hành đất nước lâm vào khủng hoảng do những tồn đọng của 

chính quyền nhiệm kỳ trước để lại. 
t 

Câu 5: 

a. Vẽ biểu đồ: 

- Xử lý sô liệu và nêu rõ cách tính bán kính cho các vòng tròn. (%) 

Năm 2000 2005 

Xuất khẩu 100 100 

Hàng CN nặng và khoáng sản 25,3 29,0 

Hàng CN nhẹ và TTCN 28,4 .41,0 

Hàng nông sản 46,3 30,0 

Nhập khẩu 100 100 

Tư liêu sản xuất • 84,8 94,9 

Hàng tiêu dùng 15,2 5,1 
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+ Bán kính nửa vòng tròn NK năm 2000 lớn gấp 1,22 lần bán kính 
nửa vòng trong XK năm 2000. 

+ Bán kính nửa vòng tròn XK 2005 lớn gấp 1,75 lần bán kính nửa 
vòng tròn XK năm 2000. 

+ Bán kính nửa vòng tròn NK 2005 lớn gấp 1,9 lần bán kính nửa 
vòng tròn XK 2000. 

- Vẽ biểu đồ hai nửa tròn, một biểu đồ năm 2000 và một biểu đồ 
năm 2005. 

6. Nhận xét: 

■ Từ năm 2000 - 2005, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của nước 

ta tăng 2,68 lần (xuất khẩu tăng 3,1 lần; nhập khẩu tăng 2,42 lần). 

- Tuy bản chất của hoạt động xuất nhập khẩu trong từng giai đoạn 

khác nhau, nhưng tình trạng nhập siêu còn lớn: Năm 2000 nhập siêu 

2.706,5 triệu USD, năm 2005 nhập siêu 3.027,2 triệu USD. 

- Về cơ cấu hàng xuất nhập khẩu: 

+ Nước ta chủ yếu nhập khẩu: tư liệu sản xuất, hàng tiêu dùng. 

+ Xuât khâu hàng nông sản, hàng CN nhẹ, khoáng sản. 
ề 

ĐỂ 23 
Câu 1 

a. Những tác dộng của cuộc cách mạng khoa học ảnh hưởng 

dêh sự phát triển kinh tế: 

- Khoa học và công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, 

chủ yếu, tạo ra sản phầm như: sản xuất phần mền, ngành điện tử, tin 
học,... 

- Xuất hiện các ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học kĩ thuật 

cao: sản xuất vật liệu mới, công nghệ gen, ...và các ngành dịch vụ có 
hàm lượng tri thức cao. 

• — Lam thay đôi cơ câu lao động, tăng tỉ lệ lao động làm việc bằng 
trí tuệ. 

- Phát triển thương mại quốc tế, tăng cường đầu tư nước ngoài trên 
phạm vi toàn cầu. 

Nhưng thuận lợi đê tiêp cận nên kinh tè tri thức của nước ta, 

- Đảnể - Nhà nước coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, chú trọng 
phát triển khoa học kĩ thuật và công nghệ. 
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- Tiềm năng trí tuệ và tri thức con người Việt Nam lớn. Nguồn lao 

động trẻ, dồi dào, sáng tạo. \ 

- Cơ sở vật chất kỹ thuật ngày càng được hiện đại hóa. 
* • 

- Vị trí địa lý nước ta thuận lợi cho hội nhập và phát triển. 

Câu 2 

* Tây Nam Á là điểm nóng của thế giới vì: 

- Có vị trí chiến lược quan trọng. Ngã 3 châu lục. 

- Giàu tài nguyên thiên nhiên đặc biệt là dầu mỏ. Tập trung nhiều 

ồ Vịnh Bec-xich. 

- Xung đột về dân tộc, tôn giáo và các nhóm khủng bố. 

- Nhiều phần tử cực đoan trong các tôn giáo -> mất ổn định chính trị. 

- Các nước tư bản ra sức áp đặt ảnh hưởng. 

- Thiếu nguồn nước, tranh chấp kéo dài. . 

* Hậu quả: 

- Kinh tế các quốc gia bị giảm sút. 
* 

- Đời sống nhân dân bị đe dọa. 
t 

- Môi trường bị ảnh hưởng, suy thoái trầm trọng. 

- Làm biến động giá dầu Anh hưởng đến phát triển kinh tế. 

* Giải quyết các vấn đề: 

- Giải quyết nguyên nhân gây mâu thuần trên cơ sở hòa bình, tôn 

trọng lẫn nhau và dung hòa quyền lợi. 

- Có sự nhượng bộ hợp lý, xóa bỏ các định kiến cực đoan. 

- Hỗ trợ giải quyết các vấn đề khu vực cấp thiết. 

Câu 3 
•• 

a. Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa là nhiệm vụ hàng dầu: 

- Công nghiệp là động lực thúc đẩy các ngành kinh tế cùng phát triển. 

- TQ có điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp: tài nguyên 

phong phú. Đa dạng, lao động dồi dào, giá rẻ. 

- Sử dụng nguồn vốn và công nghệ nước ngoài hiệu quả. 

b. Biện pháp: 

- Thay đổi cơ chế quản lý: các nhà máy được chủ động thiết lại sản 

xuất và tìm kiếm thị trường. 
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- Thực hiện chính sách mở cửa và thu hút nguồn vốn đầu tư từ 
nước ngoài. 

- Hiện đại hóa thiết bị, ứng dụng thành tựu khoa học. 

- Xây dựng cơ cấu ngành hợp lý, hiệu quả. 

c. Kết quả: 

- Cơ cấu ngành có sự thay đổi mạnh mẽ. Từ năm 1994 phát triển 5 

ngành công nghiệp mới là điện tử, hóa dầu, sản xuất ô tô, chế tạo 

máy, xây dựng. - 

- Sản xuất nhiều ngành công nghiệp hàng đầu thế giới: than, 

thép, xi măng, phân bón,... sự phát triển của những ngành kỹ thuật 

cao: điện tử — tin học, cơ khí, sản xuất máy móc, ... quyết định thành 

công trong việc đưa người vào vũ trụ. 

— Đẩy mạnh và phát triển công nghiệp nông thôn. 

— Phân bô tập trung ở miền Đông và đẩy mạnh phát triển nội địa. 

*Liên hệ với Việt Nam: 

— Từ năm 1986 tiên hành đổi mới toàn diện nền kinh tế. 

— Thực hiện chính sách mở cửa, đẩy mạnh giao lưu hợp tác. 

— -Đổi mới quản lý, chuyển từ tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường. 

— Thành lập nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất thu hút vốn đầu 

tư từ nước ngoài, giải quyết việc làm, nâng cao tay nghề,... 

Câu 4 

a. Chứng minh rằng Hoa Kì là đất nước của những người 

nhập cư: 

— Quy mô dân sô tăng lên chủ yếu do các luồng nhập cư qua nhiều 

thời kỳ 

+ Thê kỉ XVII-XVIII,những người di cư đên Hoa Kì là những người 

tín đồ Thanh Giáo, những người tị nạn chính trị, những thương nhân 

và những kẻ phiêu lưu. 

+ Trong thê kỉ XVIII có 600.000 nô lệ da đen bị đưa từ Châu Phi sang. 

+ Thế kỉ XIX người Ai-Xơ-Len, người Anh, người Đức, người Bắc Âu 

di cư sang Hoa Kì. 

Cuôi thê kỉ XIX có người Xla-vơ, người Do Thái, Trung Âu và Đông 

Âu, người ven Địa Trung Hải, người Châu Á. 
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- Dân số Hoa Kì từ 5 triệu dân 1800 lên 296 triệu dân năm 2005. 

Sự gia tăng dân số một cách đặc biệt này của Hoa Kì phần lớn là do 

nhập cư. Hiện nay trong sự gia tăng dân số của Hoa Kì, tỉ lệ tăng cơ 
học cao, chiếm tỉ lệ 30%. 

- Thành phần chủng tộc đa dạng: Hiện nay 83% dân số Hoa Kì có 

nguôn gôc Châu Au. Dân cư có nguồn gôc Châu Phi vào khoảng 33 

triệu người. Dân cư có nguồn gốc Châu Á chiếm khoảng 3%, Người Mỹ 
La Tinh chiêm khoảng 9%. Dân Anh Điêng chỉ còn khoảng hơn 3 

triệu người. . 
% t 4 

* Tác động của những người nhập cư tới nền kinh tế Hoa Kì 

trong giai doạn đầu xây dựng nền kinh tế tư bản chủ Jìghĩa: 

- Tích cực 

+ Tạo nên tính năng động của dân cư trong việc khai phá vùng đất 

mới, khai phá tài nguyên và phát triển các cơ sở kinh tế. 

+ Góp phần gia tăng lực lượng lao động, giá nhân công rẻ. 

+ Đưa các thành tựư khoa học kỷ thuật hiện đại từ Châu Âu sang, góp 

phân gia tăng lực lượng lao động, hạn chê chi phí đào tạo ban đầu. 

+ Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tê xã hội của đất nước. 

- Hạn chế 

+ Sự phân hóa giàu nghèo và bất bình đẳng giữa các dân tộc làm 

xuất hiện mâu thuẫn giữa các cộng đồng người. 

+ Các cuộc đấu tranh bảo vệ quyền lợi kinh tế - xã hội, bảo tồn sắc 

tộc luôn xảy ra làm cho sản xuất bị đình đốn, xã hội mất ổn đinh. 

Câu 5 

a. Vẽ biểu đồ: 

-Xử lý bảng số liệu: •• 

NĂM 1990 1995 2000 2004 

Xuất khẩu 43,2 43,1 38,3 35,2 

Nhập khẩu 56,8 56,9 '61,7 64,8 

— Vẽ biểu đồ miền. 

Yêu cầu: 

— Vẽ biểu đồ chính xác, đẹp, đủ các yêu cầu của biểu đồ. 

— Vẽ biểu đồ khác, không cho điểm. 
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b. Nhận xét và giải thích: 

* Nhận xét: ' 1 

- Nhìn chung, tổng giá trị xuất nhập khẩu của Hoa Kì liên tục tăng 
qua các năm. I 

- Giá trị xuất khẩu tăng ít hơn giá trị nhập khẩu. Dẫn chứng 

- Tỉ trọng nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu. 

Cán cân xuất nhập khẩu của Hoa Kì theo hướng giảm và là quốc 
gia nhập siêu. ! 

* Giải thích: 

- Quy mô kinh tế Hoa Kì càng lớn biểu hiện qua tổng giá trị do 

nhiều điều kiện về tự nhiên và kinh tế xã hội thuận lơi. I 
• • • 

- Nhu cầu về nguồn nguyên liệu, nhiên liệu lớn để phát triển nền 

kinh tế nên nhập nhiều từ nước ngoài mà đặc biệt là các nước dang 
phát triển. 

JÊ 

- Xuât khâu phụ thuộc vào thị trường mà hiện nay, có nhiều trung 

tâm kinh tế lớn ra sức cạnh tranh và ảnh hưởng 
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PHẦN III:_ 

CÁC ĐỂ THI ĐỂ NGHỊ 

THEO CHUYÊN ĐẾ 

A. NHỮNG VẤN DỀ KINH TỂ - XÃ HỘI 
5 

TRONG THỜI KÌ HIỆN DẠI 

I. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC - KĨ THUẬT HIỆN ĐẠI 

ĐÃ DẪN TỚI NHỮNG THAY Đổi LỚN TRONG NEN 

KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI 

Câu 1: 

Hiện nay, nền kinh tế thế giới có nhừng biến đổi lớn lao như thế nào? 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

* Nền kinh tế thế giới cỏ những biến đổi lớn như sau: 

— Biền dôi về sức sản xuất và quy mô sần xuất: 

+ Nền kinh tê thê giới trước đây phát triển theo chiều rộng, hiện 

nay đang phát triển theo chiều sâu nhờ trình độ kĩ thuật và công 

nghệ hiện đại đã tạo ra hệ thống máy móc tư động,-tự điều khiển hệ 
thông thông tin hiện đại, do đó các thiết bị và công nghệ được đổi 

mới, hoàn thiện. Sản phẩm sản xuất tạo ra tăng cả, về số lượng và • 
chất lượng. 

+ Tuy nhiên, khối lượng sản phẩm phân bố không đồng đều ở các 

quôc gia trên thế giới mà chỉ tập trung ở các nước có nền kinh tế 
phát triển. 

+ ơ nhiều nước phát triển hiện nay đã xuất hiện quy mô sản xuất 

nhỏ và vừa để dễ dàng vận dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật, vận 

dụng công nghệ mới thay đổi quy trình sản xuất, thay đổi sản phẩm 

nhanh đáp ứng kịp thời nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. 

- Biên đổi về cơ cấu kinh tế, cơ cấu và chất lượng lao động: 

+ Sự biên đổi cơ cấu kinh tế và lao động của các nước rất khác nhau 

tuỳ thuộc vào trình độ phát triển và khả năng ứng dụng khoa học — kĩ 

thuật vào sản xuất từng nước. 

% 

t 
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+ Nền kinh tế thế giới: Tỉ trọng khu vực sản xuất vật chất chậm 

phát triển, khu vực phi sản xuất vật chất phát triển nhanh. 

+ ỡ các nước phát triển: Tỉ trọng công nghiệm và xây dựng chậm 

phát triển máy móc thay thế sức lao động trong các ngành sản xuất 

vật chất, phần lớn lao động chuyến sang khu vực III (dịch vụ). Các 

ngành sản xuất phi vật chất ngày càng có ý nghĩa quan trọng trong 

việc tải sản xuất sức lao động và nâng cao hiệu quả kinh tế. 

+ Ớ các nước đang và chậm phát triển: sức lao động cơ bắp vẫn 

chiếm phần lớn trong các ngành sản xuất vật chất. Cơ cấu kinh tế và 

cơ cấu lao động chậm thay đổi. Tỉ trọng nông nghiệp chậm phát triển, 

dịch vụ phát triển, tỉ trọng công nghiệp và nông nghiệp phát triển 

đáng kể, mặc dù thu nhập chỉ vẫn từ nông nghiệp và công nghiệp. 

+ Trong nội bộ ngành công nghiệp có nhiều chuyển biến quan 

trọng: Các ngành công nghiệp mũi nhọn có hàm lượng kĩ thuật cao 

như điện tử, vi điện tử, công nghệ sinh học, siêu dẫn, tin học, ... được 

coi trọng và ưu tiên phát triến hơn một sô ngành truyền thông. 

+ Các ngành sản xuất kĩ thuật cao tạo ra những nghề nghiệp mới 

và đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với chất lượng lao động. 

-Sự thay đổi về phân bố của sản xuất: 

. + Nhiều mỏ khoáng sản mới được phát hiện và khai thác ở nhiều 
nơi trên Trái Đất. 

+ Sức sản xuất xã hội táng làm xuất hiện các vùng kinh tế phát triển. 

+ Do công nghiệp ngày càng sử dụng nguồn nhiên liệu mới, nguyên 

vật liệu nhân tạo nên công nghiệp không gắn với các khu mỏ như 
trước. Nhiều trung tâm công nghiệp mới xuất hiện với hàm lượng kĩ 

thuật cao hơn. 

+ Các Tigành công nghiệp sản xuất truyền thồng như luyện kim, 

hoá chất,... cần nhiều nguyên vật liệu được đưa tải các nước đang 

phát triển, nơi có sẵn nguyên vật liệu, nhân công rẻ, thị trường tiêu 
thụ lớn,- 

+ Sự thay đổi hướng đầu tư của các công ti lớn cũng làm ảnh hưởng 

tới sự phân bố sản xuất trên quy mô toàn cầu. Các công ti lớn đã tập 

trung đầu tư vào chính các nước phát triển: đưa công nghệ mới với các 

máy móc thiết bị tự động, hiện đại (không cần nhiều lao động) đến 

nơi vốn thiếu sức lao động nhưng nhu cầu tiêu thụ rất lớn. 
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+ Việc xuất hiện các khu vực kinh tế mới làm quan hệ kinh tế quốc 

tế càng được tăng cường và làm cho nền kinh tế thế giới trở nên đa 
dạng hơn. 

Câu 2: 

a) Vào thê kỉ XXI, xu thê toàn cầu hoá di đôi với khu vực hoá và đa 

cực hoá được thể hiện như thế nào? 

b) Việt Nam cần phải làm gì trước xu thế toàn cầu hoá? 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 
9 

a) Xu thê toàn cầu hoá đi đôi với khu vực hoá và đa cực hoá 
được thể hiện: 

- Nền kinh tê toàn cầu hóa được phát triển cao là do nhu cầu bành 

trướng và cạnh tranh của các công ti xuyên quốc gia và các cường quốc 

công nghiệp trên cơ sở tận dụng những thành tựu của cách mạng công 

nghiệp hiện đại mà trước hết là thành tựu điện tử và tin học. 
• • • t 

Đó là một nền kinh tế tri thức với vai trò chủ đạo của thông tin và 

trí tuệ, là sự chuyển dịch nguồn giá trị gia tăng chủ yếu từ xử lí trực 

tiêp vật chất đên làm chủ cái phi vật chất, đến xử lí thông tin, nền 

kinh tế truyền thống bị đảo lộn một cách căn bản, kinh tế ngày nay phải 

vận động theo quy tắc mới được biểu hiện một mặt băng sự chia tách các 

yèu tô trước kia liên kêt chặt chẽ với nhau, mặt khác bằng sự tuỳ thuộc 

lân nhau ngày càng gia tăng giữa các lĩnh vực và giữa các nước. 

* Những thê hiện cơ bản của quan hệ kinh tê quốc tê trong xu thê 
toàn cầu hoá: 

+ Phân công lao động quôc tê ngày một sâu rộng. 

+ Thương mại quốc tê tăng lên rất nhanh chóng. 

+ Các công ti xuyên quốc gia mở rộng phạm vi hoạt động. 

+ Các tổ chức tài chính, ngân hàng lớn chi phối kinh tế thế giới. 

+ Toàn cầu hoá không phải chỉ liên quan đến lĩnh vực kinh tê mà 

còn là xu thê chung của các hoạt động văn hoá — xã hội và chính trị. 

- Xu thê khu vực hoá và đa cực hoá đi đôi với toàn cầu hoá nhằm 
bảo vệ quvền lợi kinh tế. 

- Các nước trong cùng một khu vực thường gần gũi nhau về mặt vị 
trí địa lí, văn hoá, xã hội nên dễ dàng giao lưu với nhau về kinh tế. 

- Trong cùng một khu vực kinh tế sự hợp tác nhằm đạt được những 

thuận lợi trong công việc: 
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+ Hợp tác đê bảo vệ quyền Lợi kinh tế của từng quốc gia, chống lại 

sự xâm nhập và lũng đoạn của nước ngoài 

+ Liên kết góp phần điều hoà hoạt động kinh tế của từng nước, 

giúp cho các nước trong khối bảo đảm sự phát triển ổn định tránh 

những cuộc khủng hoảng kinh tế. 

+ Liên kết giúp đỡ nhau phát triển bằng cách sử dụng hợp lí các 

nguồn vốn, tài nguyên, nhân lực và mở rộng thị trường. 

- Xu thê này biểu hiện cụ thể toàn cầu hoá trong những điều kiện 

phát triển không đồng đều giữa các nước, có nhóm nước trong những 

điều kiện cụ thể, kể cả những lợi ích khác nhau của các nước và nhóm 

nước đó trong các quan hệ với nhau. 

- Những liên kết lớn mang tính liên khu vực hay liên lục địa như: 

Hiệp định thương mại tự do xuyên Đại Tây Dương giữa Bắc Mĩ và 

Liên minh châu Âu (TAFTA); Hội nghị hợp tác kinh tế Á-Âu 

(ASEAM); Hội nghị thiết lập khu vực thương mại tự do ven bờ Địa 

Trung Hải (bao gồm các nước Nam Á, Trung Đông và, Bắc Phi). 

- Có những khu vực hợp tác nằm gọn trong một vùng hoặc liên 

vùng như: Các nưởc trong khu vực Bắc Mĩ (NAFTA), khu vực các nước 

Đông Nam Á (ASEAN/AFTA, ...) 

- Việc hình thành các khu vực mậu dịch tự do để phân chia lại thị 
trường và khu vực ảnh hưởng trong trật tự thế giới mới, điều đó làm 

cho xu thế khu vực hoá phát triển mạnh mẽ và trở thành một biểu 

hiện tập trung của xu thế đa cực hoá đang diễn ra trên thế giới. 

b) Việt Nam trước xu thế toàn cầu hoá: 

- Xu thê toàn cầu hoá là một xu thê không thế đảo ngược được mặc 

dù xu thê đó vừa mở ra những vận hội và triển vọng mới mẻ, vừa bao 

hàm những thách thức và nguy cơ. 

- Đó cùng là thời cơ để khắc phục nhanh các mặt yếu kém của nền 

kinh tê và đời sống xã hội, tiếp thu vốn và công nghệ hiện đại của 

nước ngoài, tinh hoa trí tuệ của thời đại, rút ngắn khoảng cách để bắt 

kịp các nước đi trước. 

- Đó cũng là thách thức cần phải giải quyết hàng loạt khó khăn vì 

nước ta chưa qua cách mạng khoa học — kĩ thuật và cách mạng công 

nghiệp. Phải giải quyết đồng bộ hàng loạt vấn đề gai góc về trình độ 

dân trí, về năng lực công nghệ, về phong cách tư duy, về năng lực 

quản lí,... để chuyển mình lịch sử từ một xã hội nông nghiệp đang 

bước đầu công nghiệp hoá sang xã hội thông tin. 
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T .._ ;; 
■ - Về nguy cơ: Phải luôn cảnh giác với những ý đồ bành trướng và 

1 nô dịch của một sô siêu cường và công ty xuyên quốc gia muôn thông 

1 qua xu thế toàn cầu hoá để tác động đến đường lôi chính trị, kinh tế 
1 và văn hoá của các nước khác theo hướng có lợi cho họ, thực hiện 

■ chính sách thực dân công nghệ đối với các nước đang phát triển, và 

1 chính sách diễn biến hoà bình đối với các nước xã hội chủ nghĩa. 

■ 1 - Việt Nam sẽ không cách li với thê giới Việt Nam chủ động hội 

■ nhập vào xu thê toàn cầu hoá, khu vực hoá với đầy đủ ý nghĩa và 

1 trách nhiệm của một quốc gia có độc lập, chủ quyền, hợp tác bình 

1 đẳng với tất cả các quốc gia khác vì sự phồn vinh của đất nước, trên 

1 cơ sở giữ vững độc lập dân tộc, bảo vệ lợi ích quốc gia, kiên trì định 

I hướng xã hội chủ nghĩa. Thể hiện qua những quan điểm cơ bản sau: 

I * Tinh thần dân tộc phải dược thể hiện trên nhiều mặt: 

I Đường lối chính trị, chiến lược phát triển độc lập, sáng tạo dựa vào 

I xu thê thời đại, đặc điểm tình hình nước ta, truyền thống dân tộc, bản 

1 sắc văn không chịu sức ép của bất kì thế lực nào. Chăm lo phát triển 

1 một cách đồng bộ nội lực kinh tế, nội lực khoa học và công nghệ, nội lực 

1 văn hoá mà yếu tố quyết định là yếu tố con người hết sức coi trọng việc 

I nâng cao dân trí cho toàn xã hội và đào tạo nhân tài. 

I * Lợi ích quốc gia phải luôn luôn là mục tiêu cao nhất của 

I mọi chính sách đối nội, đối ngoại: 

■ Phát huy các lợi thế so sánh để nâng cao hiệu quả các hoạt động 

I kinh tế — xã hội, đưa lại lợi ích cao nhất cho đất nước. Mặt khác, • * • • • / 

I khẩn trương tạo những lợi thế so sánh mới, xuất phát từ đặc điểm và 

1 nhu cầu thời đại, từ xu thế phát triền thị trường thế giới, từ thế mạnh 

]| về điều kiện tự nhiên và xã hội, về tài nguyên con người và tài nguyên 

■ nhân vàn nước ta. 

I * Xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng 

1 xã hội chủ nghĩa. 

1 Đảng ta đã đề ra yêu cầu đổi mới tư duy mà trước hết là tư duy 

1 kinh tế, chuyển từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, kế hoạch hoá 

I tập trung sang một nền kinh tế thị trường, phát huy năng lực sản 

I xuất của mọi thành phần kinh tế, mở cửa hội nhập vào 'nền kinh tê 

1 thế giới toàn cầu hoá có sự quản lí của Nhà nước theo định hướng xã 

I hội chủ nghĩa. Hội nhập xu thế toàn cầu hoá, đối mới kinh tê của nước 

I ta đã đi được những bước đầu tiên rất quan trọng, đã được nhân dân 

I cả nước nhiệt tình hưởng ứng và bước đầu thu được nhiều thành tựu to 

I lớn trên nhiều lĩnh vực. Ị 
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Câu 3: 

Những vấn đề kinh tế — xã hội nào cần có sự phối hợp toàn cầu để 

giải quyết? 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

* Vấn đề chiến tranh và hòa bình: 

- Nhiều nước vẫn còn chi phí lớn cho quần sự, chiếm tỉ trọng đầu 

tư lớn trong nền kinh tế quốc dân. 

- Các thành tựu khoa học — kĩ thuật và công nghệ hiện đại còn 

được ứng dụng để tạo ra các vũ khí tôi tân hiện đại. 

- Việc buôn bán vũ khí vẫn đem lại nguồn lợi lớn cho một số quốc gia. 

- vẫn còn các tham vọng về lãnh thổ và lãnh hải là nguồn gốc của 

nhiều cuộc xung đột cục bộ hiện đang diễn ra ở một số nơi trên thế giới. 

- Những cuộc xung đột tiềm tàng (về đất đai, kinh tế, tôn giáo, sắc 

tộc) có thế dẫn đến những cuộc chiến tranh trên quy mô lớn. 

Đấu tranh bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh, đặc biệt là chiến 

tranh hạt nhân vẫn là nhiệm vụ cấp bách của toàn nhân loại. 

* Vấn đề môi trường sinh thái và bảo vệ môi trường: 

Ớ các nước phát triển công nghiệp phát triển, mức độ ứng dụng 

khoa học — kĩ thuật công nghệ rất lớn, các hoạt động sản xuất và sinh 

hoạt tác động vào môi trường theo hướng gây ô nhiễm nước (do dùng 

nhiều hoá chất độc hại, chất thải sản xuất và sinh hoạt, ...), ô nhiễm 

không khí (khí thải từ các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp và các 

phương tiện giao thông vận tải). Hiện tượng thủng tầng ôzôn đang 

được quan tâm nhất hiện nay bởi các chất thải CFC và Rrômin chủ 

yếu từ các nước cộng nghiệp phát triển gây ra. 

- Ở các nước đang phát triển: Suy thoái môi trường chủ yếu do khai 

thác nguồn tài nguyên thiên nhiên để đảm bảo sự sống. 

- Xói mòn, suy thoái đất, suy kiệt rừng, khai thác cạn kiệt tài 

nguyên, chất thải làm ô nhiễm môi trường... là những vấn đề cơ bản 

về môi trường của các nước này. 

Hoạt động bảo vệ môi trường trên toàn cầu rất đa dạng và cần có 

sự tham gia hỗ trợ lẫn nhau của tất cả các quốc gia, của nhiều tổ chức 

quốc tê trên thê giới. 
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* vấn dề thương mại quốc tế: 

Tăng nhanh thương mại quốc tê là một đặc điểm của mở rộng quan hệ 
kinh tế thế giới. Nhưng cho tới nay, trật tự thương mại quốc tế chưa được 
thiêt lập công băng nên nảy sinh nhiều rối loạn. Nhiều cuộc chiến tranh 

thương mại (kinh tế) như chiến tranh ô tô, thịt bò, thép, cá, gạo, ... là 

biểu hiện của tình trạng này. Các khối kinh tế, các quốc gia sử dụng tất 
cả các phương tiện kinh tê của mình để chống lại nước khác, khối kinh tế 
khác nhằm gia tăng sức mạnh hay của cải vật chất của nước mình. Nhiều 

nước đưa ra chính sách bảo hộ mậu dịch nhằm hạn chế hàng hoá, dịch 

vụ của nước ngoài, bảo vệ hàng sản xuất trong nước và do đó cũng tác 
động đến thương mại quốc tế. 

Hiện nay tổ chức thương mại thế giới (WTO) đang tích cực hoạt 
động đế thực hiện tự do mậu dịch trên toàn cầu. 

* Vấn đề dân cư và đô thị hoá: 

- Sự da dạng của vấn dề dân số: 

+ Ớ các nước phát triển: Mức sống người dân cao, dân số phát triển 

ôn định, tuổi thọ trung bình của người dân cao vì thế tỉ lệ người già so 

với tổng số dân thường lớn, ... nên vấn đề dân số đặt ra là các dịch vụ 
chăm sóc người già, thiếu lực lượng lao động kế thừa. 

- Ớ các nước đang phát triển: Tỉ lệ gia tăng dân số cao trong khi 

tốc độ tăng trưởng kinh tế không tương xứng 80% dân số thế giới hiện 

nay đang sinh sống tại các nước đang phát triển, do đó bùng nổ dân 
sô' diễn ra ở các nước đang phát triển* sẽ tác động tới sự phát triển 

kinh tế - xã hội và môi trường sinh thái toàn cầu. Vì vậy, vấn đề dân 
sô thu hút sự quan tâm chung của toàn nhân loại. Nhiều nước đang 

thực hiện các biện pháp hạn chế tốc độ tàng dân số và các tổ chức 

quốc tế đã và đang tiến hành giúp đỡ nhiều nước thực hiện chính sách 

dân số. Các nước châu Âu đã hạn chế được phần nào tốc độ tăng dân 

sô' trong khi các nước châu Phi và Mĩ La-tinh mức tăng dân số vẫn 
còn rất cao. 

* Vấn dề đô thị hoá: 

Đô thị hoá là nét đặc trưng của thời đại ngày nay nhưng quá trình 
đô thị hoá diễn ra khác nhau giữa các nước, các khu vực. 

- Ở các nước phát triển: Quá trình đô thị hoá gắn với quá trình 

công nghiệp hoá và đả diễn ra hàng trăm năm nay. Các nước này có tỉ 
cao. Nhiều thành phô' xây dựng với định hướng 

quy mô, chức năng rõ rệt, các thành phố lớn đang dãn dân ra các 
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thành phố vệ tinh, tạo nên các thành phố trải rộng trong không gian. I 

Thay đổi cơ cấu kinh tế cũng dẫn đến sự thay đổi chức năng của I 
thành phô'. Thành phố mang chức năng dịch vụ nhiều hơn chức năng 

công nghiệp. 

- Ớ các nước đang phát triển: Đô thị hoá nhiều khi không xuất, 

phát từ quá trình công nghiệp hoá mà do dân số nông thôn nhập cư ồ 
ạt vào các thành phố gây nên những khó khăn lớn như thiếu việc làm, 

thiếu lương thực, thực phẩm, thiếu chỗ ở, ... Một loạt các khu nhà ổ ! 

chuột mọc lên ven đô thị chính là kết quả của những cuộc di dân tự do I 

này. ơ các nước đang tiến hành công nghiệp hoá, việc tăng đột ngột 

số lượng người và xe trong khi hệ thống đường giao thông chưa được 

cải tạo gây nên tình trạng tắc nghẽn giao thông ở các thành phố, đặc I 

biệt là các thành phố lớn vào giờ cao điểm. Ị 

* Vấn đề lương thực, thực phẩm được đặt ra đồng thời vớt vấn 

đề dân số tăng nhanh: 

Cần phải đẩy mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm để đáp ứng 

nhu cầu của dân sô' ngày càng tăng. Nhiều thành tựu khoa học - kĩ ! 

thuật và công nghệ đã được vận dụng nhằm sản xuất ra nhiều lương 

thực, thực phẩm, cùng với mở rộng diện tích đất canh tác, ... nhưng do 

sự phân bố sản xuất lương thực, thực phẩm rất không đồng đều giữa ' 

các khu vực trên thê' giới nên vẫn có nhiều vùng bị đổi và suy dinh 

dưỡng (chủ yếu ở châu Phi, Mĩ La-tinh, Nam Á,... đó cũng là những 

nơi có tốc độ gia tăng dân sô' nhanh). I 

Vấn đề đặt ra là cần có sự trao đổi công bằng nhừng nông phẩm và 

các loại hàng hoá khác nhau giữa các nước trên thê' giới, cần phải có 

sự giúp đỡ để các nước gặp khó khăn biết cách khai thác tài nguyên 

hợp lí, biết cách sản xuất lương thực, thực phẩm cần thiết cho mình, 

cần quan tâm nghiên cứu nhiều hơn tới khả năng của biển và đại 

dương trong việc cung cấp lương thực thực phẩm cho con người. 

* Vấn đề phòng chống các bệnh hiểm nghèo và thám hoạ sinh thái: I 
- Đại dịch AIDS, bại liệt, suy dinh dưỡng, sốt rét, ... : 

- Thiên tai, động đất, núi lửa, hạn hán, lũ lụt, ... 

Câu 4: ' II 

Dựa vào bảng "Thương mại quốc tê” sau đây, hãy vẽ biểu đồ và nhận 

xét tình hình gia tăng xuất, nhập khẩu trên phạm vi toàn thế giới. I 
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Thương mại quốc tế qua các nả 

(Đơn vị: tỉ USD) 

Năm 

Tiêu Mục 

1988 1989 1990 1991 

Xuất khẩu: 

Thế giới 1.986,0 2.908,6 3.331,5 2.949,1 

Các nước phát triển 711,3 2.126,8 2.453,4 2.502,3 

Các nước đang phát triển 781,8 p • 878,1 446,8 

Nhập khẩu: 

Thế giới 2.771,8 3.000,4 2.572,0 3.555,1 

Các nước phát triển 2.067,7 2.238,3 859,7 2.591,7 

Các nước đang phát triển 704,1 762,1 963,4 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

* Vẽ biểu đồ: 

- Yêu cầu vẽ hai biếu đồ cột chồng: biểu đồ thứ nhất thể hiện giá 

trị xuất khẩu, biểu đồ thứ hai thế hiện giá trị nhập khẩu. 

+ Trục tung: Đầu trục ghi giá trị (tỉ USD), chia khoảng cách hợp lí. 

+ Trục hoành: Đầu trục ghi năm, chia khoảng cách tương ứng với 

các mốc thời gian. 

- Mỗi biểu đồ vẽ 4 cột: Ghi sô liệu vào trong cột. 

- Ghi tên biểu đồ, chú thích, kí hiệu đầy đủ, đẹp và chính xác. 

Xuât khẩu từ năm 1988 - 1991 Nhập khẩu từ năm 1988 - 1991 

= 4000 
s____ 

3 3000 

2000 

1000 

0 

§4000 s 
33000 
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1000 

1988 1989 1990 1991 năm 
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* Nhận xét: 

Tình hình xuất, nhập khẩu trên thế giới từ 1988 đến 1991 tăng, kể cả 

các nước phát triển lẫn đang phát triển (trừ năm 1990 - 1991 xuất khẩu 

của các nước đang phát triển giảm từ 878,1 xuống còn 446,8 tỉ USD). 
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- Xuất khẩu: Các nước phát triến, chiếm tỉ trọng rất cao, gấp gần 3 

lần các nước đang phát triển (1998 — 1990) vì đa phần các nước này 

xuất khẩu hàng công nghiệp chất lượng cao, giá trị lớn nên nguồn thu 

rất lớn. Trong khi các nước đang phát triền chủ yếu xuât khẩu sản 

phẩm thô mới qua sơ chế, hàng công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công nghiệp 

hoặc nông hải sản v.v... 

- Nhập khẩu: Các nước phát triển chiếm tỉ trọng cao gấp 3 lần các 

nước đang phát triển vì các nước phát triển có sức sản xuất mạnh nên 

việc nhập khẩu năng lượng, nguyên liệu và mức tiêu dùng cao. Tỉ 
trọng nhập khẩu của các nước đang phát triển thấp vì nền kinh tế 
phát triền thấp, sức mua còn yếu, mức sống thấp nên giá trị hàng 

nhập khẩu thấp. 

Câu 5: 

a) Đặc điểm nối bậc của nền kinh tế — xã hội thê giới trong thời kì 

hiện đại? 

b) Tình hình đó có ảnh hưởng như thế nào đến phát triển kinh 

tế — xã hội nước ta? 

HƯỚNG DẪN LẰM BÀI 

a) Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế - xã hội thế giới hiện đại: ■ 

* Sự thay đổi cơ cấu kinh tê' các nước phát triển 

Lí do: Đây là những thay đổi lớn nhất, nhanh nhất, vì các nước này 

đã và sẽ có điều kiện để thực hiện triệt để nhất cuộc cách mạng khoa 

học kĩ thuật công nghệ. 

- Hướng thay đổi: 

+ Thay đổi cơ cấu lao động và mức đóng góp vào GDP: Giảm tương 

đôi tỉ trọng của nông nghiệp, công nghiệp, tăng tỉ trọng của các ngành 

dịch vụ. 
• • 

+ Thay đổi cơ cấu công nghiệp: Các ngành có hàm lượng khoa học - kĩ 

thuật cao được ưu tiên phát triển, trong khi các ngành truyền thống 

không còn giữ được vị trí chủ đạo như trước. 

+ Thay đổi hướng đầu tư ra nước ngoài: Giảm tương đối mức đầu tư 
vào các nước đang phát triển đế tăng cường vào các nước phát triển. 

* Xu hướng toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng. 

- Lí do: Đây chính là nhu cầu phải có ngày càng nhiều các mối liên 

hệ kinh tê — xã hội quốc tế, phải có sự tham dự của nhiều quốc gia vào 
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các hoạt động kinh tế - xã hội quốc tế, không phân biệt trình độ kinh 

tế và chế độ chính trị xã hội. 

- Những biểu hiện cụ thể: (xem thêm câu 2b đề thi chính thức năm 

1999). * 

b) Những ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội nước ta: 

- Tất yếu nước ta phải mở rộng hợp tác quốc tê và khu vực trên 

mọi lĩnh vực. Từ đó có thêm nhiều thời cơ mới thuận lợi để đẩy nhanh 

tốc độ phát triển. 

- Trong hoàn cảnh nền kinh tế có điểm xuất phát thấp, nước ta 

cũng có thêm nhiều thách thức mới tác động theo xu hướng tiêu cực. 

Câu 6: * 

Xu hướng quốc tế hóa ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế - xã 

hội nước ta? t 

HƯỞNG DẪN LÀM BÀI 

* Thuận lợi: 

- Tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam thu hút vốn, khoa học - kĩ 

thuật từ các nước phát triển nhằm tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế. 

- Sử dụng tốt hơn các nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

- Tạo việc làm cho người lao động. 

- Mở rộng thị trường xuất khẩu. 

- Nhận sự giúp đỡ của các tố chức quốc tê về các vấn đề dân số, 

bệnh dịch, môi trường, ... 

* Khó khăn: 

- Phải tăng sức cạnh tranh về chất lượng sản phẩm, giá thành, 

mẫu mã bao bì, ... 

- Phải nâng cao chất lượng lao động. 
• • 

- Phải vượt qua thách thức lớn để tránh nguy cơ tụt hậu. 

- Phải quan tâm bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hoá dân, 

tộc trong thời kì hội nhập. 

Câu 7: 

hiên minh châu Âu (EU) là một tổ chức kinh tê quan trọng và có 

mức độ liên kết rất cao. Hãy trình bày khái quát về: 

Quá trình hình thành, phát triển của tổ chức này. 

Quan hệ giữa Liên minh châu Âu với Việt Nam. 
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HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Khái quát quá trình hình thành, phát triển của tổ chức Liên 

minh châu Áu (EU): 
ặ 

— Liên minh châu Âu là một tổ chức lớn với 25 quốc gia khu vưc 

châu Âu, có dân sô trên 500 triệu người chiếm trên 7% dân số thế 
giới), hàng năm tạo ra được giá trị hàng hoá và dịch vụ gần 10.000 tỉ 
USD (khoảng 30% GDP toàn thê giới — theo giá chuyển đổi). Đây 

cũng là khu vực có mức liên kết kinh tế cao nhất (liên minh tiền tệ - 

đồng tiền chung ơ-rô). 

Ngày 18-4-1951, 6 nước Bỉ, Đức, Pháp, I-ta-li-a, Hà Lan và Luc-xăm-bua 

kí hiệp định chung về thành lập Cộng đồng than và sắt. Tiếp đó ngày 

25-03-1957, 6 nước trên kí hiệp định Rô-ma về thành lập Cộng đồng 

kinh tê châu Âu (EEC: European Economic Common). Đến năm 1973, 

Vương quốc Anh, Ai-len, Đan Mạch tham gia vào EEC. Ngày 13-03-1979, 

hệ thông tiền tệ châu Âu (EMS) và đồng tiền chung châu Âu (ECU) ra 

đời, cũng trong năm này, bầu cử Nghị viện châu Âu (EP). Năm 1981, 

Hi Lạp gia nhập EEC. Năm 1985 các nước EEC kí hiệp dịnh về tự do 

đi lại giữa 5 quôc gia: Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, Luc-xăm-bua. Ngày 

01-7-1987, các nước kí hiệp định thành lập không gian kinh tê châu 

Au (EES) giữa 12 quôc gia EEC và 7 quôc gia khu mậu dịch tự do châu 

Âu (EFTA). Ngày 01-01-1994, Liên minh châu Âu (EU: European 

Union) ra đời và từ ngày 01-01-1995, Áo, Phần Lan và Thụy Điển (từ 
EFTA) gia nhập EU. Bắt đầu từ ngày 01-01-2001, 12 trên tổng sô 15 

quôc gia EƯ thông nhât sử dụng đồng tiền chung, đồng ơ-rô. Ngày 

01-5-2004, EU mở rộng về phía Đông - kết nạp thêm 10 nừớc, nâng 

tổng số lên 25 thành viên. 

b) Quan hệ của Liên minh châu Ầu với việt Nam: 

Tháng 10 - 1995, Việt Nam và EU kí hiệp định hợp tác thương 

mại (được Nghị viện châu Âu phê chuẩn vào cuối năm 1996). Theo nội 

dung hiệp định này, các nước EU sẽ cho Việt Nam hưởng chế độ thuế 
quan ưu đãi phổ cập (GSP: Generalized Systems Preíerence), giúp Việt 

Nam xoá nợ (của quỹ tiền tệ quốc tế IMF, các nước Đông Âu...) và 

tăng cường đầu tư vào Việt Nam. 

Sau khi kí hiệp định thương mại, quan hệ buôn bán và trao đổi 

hàng hoá giữa Việt Nam và EU ngày càng gia tăng mạnh mẽ. So với 

năm 1990, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường EU tăng 

lên gấp 30 lần, còn kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ EU tăng 
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lên 10 lần. Cán cần xuất, nhập khẩu của Việt Nam với EU có xu 

hướng dương. 

Các thành viên EƯ cũng là các nhà đầu tư lớn vào thị trường Việt 

Nam và là nhà tài trợ ODA quan trọng cho Việt Nam trong mấy năm 

qua. Trong các nước EU, Pháp là nhà tài trợ chính, sau đó đến Anh, 

Thuỵ Điển và Đức. 

Câu 8: 

Cuộc cách mạng khoa học — kĩ thuật (KHKT) hiện đại trên thế giới 

đã đạt được những thành tựu to lớn nào? Việt Nam đã tiếp thu và ứng 

dụng những thành tựu này vào các lĩnh vực nào? 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Cuộc cách mạng KIIKT hiện đại trên thế giới: Đã đạt dược 

những thành tựu to lớn thuộc 4 lĩnh vực: 

- Các nguồn năng lượng, nguyên liệu mới thay thế các nguồn năng 

lượng và nguyên vật liệu truyền thông. 

- Tăng cường trình độ tự động hoá trong công nghiệp. 

- Sự phát triển của các ngành công nghệ sinh học tác động đến 

nông nghiệp và y học. 

- Phát triển nhanh không ngừng hoàn thiện kĩ thuật điện tử và tin học. 

b) Việt Nam dà ứng dụng các thành tựu này vào lĩnh vực: 

- Công nghiệp: Thay thế nguyên liệu truyền thống bằng nguyên 

liệu mới, năng lượng thuỷ điện thay thế cho nhiệt điện. Tự động hoá 

trong công nghiệp. 

- Công nghệ sinh học: Áp dụng trong y học. 

- Kĩ thuật điện tử và tin học: Mới bước đầu hình thành và phát 

triển các ngành điện tử và tin học theo hướng lắp ráp, nghiên cứu và 

triển khai (cho ví dụ ở mỗi lĩnh vực). 

Câu 9: 

Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật đã thúc đẩy và làm thay đổi 

nền kinh tế thế giới như thế nào? 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

Cách mạng khoa học — kĩ thuật xảy ra từ những năm 40 của thế kỉ 
XX —> chia làm 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn đầu: Kết quả là nền kinh tế — xă hội thế giới đã phát 

triển mạnh theo chiều rộng tập trung vào 4 hướng. 
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+ Tăng cường khai thác năng lực. 

+ Mở rộng cơ sở nguyên vật liệu. 

+ Nâng cao năng suất lao động. 

+ Đẩy mạnh phạm vi nghiên cứu ra các đại dương vũ trụ. 

-> Nền kinh tế thế giới tăng cao, đạt được 5,6%/năm. 

- Giai đoạn 2: Từ năm 4970 đến nay, tiếp tục kết quả nghiên cứu 

của giai đoạn trước, sự phát triển kinh tê chuyến sang chiều sâu tập 

trung vào 4 hướng: 

+ Thay thế và giảm bớt sử dụng các nguồn năng lượng, nguyên vật 

liệu truyền thống. 
•• 

+ Tăng cường trình độ tự động hoá trong công nghiệp. 

+ Phát triển các ngành công nghệ sinh học để có sản phẩm cho 

năng suất cao. 

+ Phát triển nhanh và hoàn thiện kĩ thuật điện tử, tin học. 
1 • • ¥ • 

-> Kết quả làm cho nền, kinh tế thế giới có nhiều biến đổi lớn lao. 

- Biến đổi về sức sản xuất và quy mô sản xuất: 

+ Trước những năm 70 thế kỉ XX nền kinh tế phát triển theo chiều 

rộng: Tập trung phát triển các nhà máy, các khu công nghiệp đồ sộ, 

sản xuất nhiều sản phẩm. 

+ Từ những năm 70 thế kỉ XX đến nay nền kinh tế phát triển theo 

chiều sâu: Xuất hiện các nền sản xuất quy mô vừa và nhỏ, dễ dàng 

ứng dụng những thành tựu khoa học - kĩ thuật, vận dụng công nghệ 

quy trình sản xuất mới thay đối sản phẩm nhanh chóng đáp ứng kịp 

thời nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. 

Biến đổi về cơ cấu kinh tê và chất lượng lao động: Các ngành công 

nghệ mũi-nhọn có kĩ thuật cao: Điện tử, vi điện tử, siêu dẫn, công 

nghệ sinh học,... được coi trọng và ưư tiên hơn các ngành công nghệ . 

truyền thống —> lực lượng lao động đòi hỏi chất lượng cao. 

- Thay đổi về không gian phân bố, tổ chức sản xuất. 

Câu 10: 

Những thành tựu mới trong tĩnh vực khoa học - kĩ thuật hiện đại 

ngày nay đã thúc đẩy tốc độ phát triển kinh tế — xã hội về nhiều mặt: 

a) Em hãy nêu, phân tích thê mạnh và hạn chế của các thành tựu 

khoa học — kĩ thuật mới nhất hiện nay. 

% 
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b) Sự tác động của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại đã 

ảnh hưởng như thê nào đến kinh tế — xã hội tại các nước đang phát 
triển như nước ta? 

HƯỚNG DẪN LĂM BÀI 

Những thành tựu mới trong lĩnh vực khoa học - kĩ thuật hiện đại 

ngày nay đã thúc đây tốc độ phát triển kinh tế-xã hội về nhiều mặt. 

a) Nêu và phản tích thê mạnh củng như hạn chế của các thành 

tựu K1IKT mới nhất hiện nay: 

(Tuỳ thuộc vào sự lựa chọn các thành tựu khoa học - kĩ thuật, - chú ý 

phân tích cả thế mạnh và hạn chế), chỉ chọn 1-3 tìừinh tựu là đủ. 

Ví dụ: — Tin học. — Chinh phục vũ trụ (Sao Hoả). 

— Rôbôt. — Đồng vị phóng xạ. 

— Sinh sản vô tính. 

b) Sự tác động của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật hiện đại: 

* Tác động tích cực về kinh tê — xã hội: 

- Thay đối lớn lao về cơ cấu nền kinh tế: nông nghiệp —» công 

nghiệp, dịch vụ,... 

- Thay đổi đường lối phát triển kinh tế, nghiên cứu, triển khai, ứng 

dụng các phát minh, thành tựu mới, đổi mới công nghệ sản xuất. 

- Xây dựng mới cơ sở hạ tầng. 

- Đầu tư phát triển giáo dục, khoa học - kĩ thuật. 

- Nâng cao mức sống của toàn xả hội. 

- Có điều kiện học hỏi, tiếp thu tri thức để nắm bắt các thành tựu 

khoa học — kĩ thuật mới, ... 

* Những hạn chế: 

- Ngân sách đấu tư vào giáo dục, khoa học - kĩ thuật còn rất thấp. 

- Sự chuyển giao công nghệ phần lớn chưa đảm bảo chất lượng, 

những dây chuyền thiết bị, công nghệ máy móc nhập phần lớn chưa 

tiên tiến, hiện đại (thập kỉ 60 - 70). 

- Lực lượng lao động chưa đảm bảo về “chất”, tội phạm gia tăng, ... 

=> Lấy 1 sô ví dụ minh họa về sự đổi mới. 
^ • • • 

• Tin học, Việt Nam hoá mạng Internet, ... 

• Quản lí hành chính bằng máy vi tính. 

• Áp dụng thụ tinh nhân tạo, ... • 
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Câu 11: 

Theo em, hiện nay, dưới tác động của cách mạng khoa học - kĩ 

thuật hiện đại thì xu hướng các nước phát triển sẽ đầu tư nhiều hơn 

vào các nước phát triển hay các nước đang phát triển? Vì sao? 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

* Để lí giải, cần nêu nội dung vắn tắt của cách mạng khoa học - kĩ 

thuật hiện đại, cụ thể. 

* Giai đoạn 1: (1940 - 1970). 

+ Tăng cường khai thác nguồn năng lượng. 

+ Mở rộng các cơ sở nghiên cứu và triển khai, sản xuất nguyên vật 

liệu mới, chất lượng cao. 

+ Nâng cao năng suất lao động. 

+ Đẩy mạnh và mở rộng phạm vi nghiên cứu, hướng vào đại dương, 

vũ trụ. 

* Giai đoạn 2: (Từ 1970 đến nay) 

+ Thay thế và giảm bớt sử dụng các nguồn năng lượng và nguyên 

vật liệu truyền thống. 

+ Tăng cường trình độ tự động hoá trong công nghiệp. 

+ Phát triển các ngành công nghệ sinh học tạo ra sản phâm có 

năng suất cao. 

+ Phát triển nhanh và hoàn thiện kĩ thuật điện tử, công nghệ 
thông tin. 

* Chính cuộc cách mạng khoa học — kĩ thuật hiện đại đã và đang 

bước lên tầm cao mới, đưa công nghệ thông tin thâm nhập sâu vào 

mọi ngõ ngách của đời sống kinh tế - xã hội, hướng nền sản xuất vào 

phát triển công nghệ cao, công nghệ sạch, công nghệ sinh học, ... 

những điềũ đó — ở các nước phát triển đang có ưư thê về nhiều mặt — 

đã tạo xu hướng tăng dần đầu tư công nghệ cao vào các nước phát 

triển sao cho đem lại được lợi nhuận và hiệu quả kinh tế cao. 

Câu 12: 

a) Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại đã làm biến đổi 

mạnh mẽ cơ cấu kinh tế ở các nước phát triển như thế nào? Hãy giải 

thích tại sao có sự biến đổi đó. 
• • 

b) Cho biết những biểu hiện của sự tăng cường quốc tế hoá nền 

kinh tế thê edtti. Nêu dẫn chứng. 
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c) Hãy cho biêt những lí do thúc đẩy mối quan hệ kinh tế giửa các 

quốc gia ngày càng tăng và phát triển rộng rãi. 

HƯỞNG DẪN LÀM BÀI 

a) Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện dại đã làm cho cơ 
cảu kinh tê của các nước phát triển thay dổi: 

- Theo hướng giảm tỉ trọng của các ngành nông, công nghiệp và 

tăng tỉ trọng của các ngành dịch vụ. 

- Trong công nghiệp, các ngành có hàm lượng kĩ thuật cao (điện tử, 

tin học, tự động hoá, công nghệ sinh học, ... ) được ưu tiên phát triển. 

Một sô ngành truyền thống (luyện kim đen, cơ khí, hoá chất, ...) 

không còn chiếm vị trí chủ đạo như trước. 

- Sự thay đối cơ cấu kinh tê diễn ra mạnh mẽ ở các nước phát 

triển, vì các nước phát triển có khả năng đầu tư lớn vào việc nghiên 

cứu khoa học kĩ thuật và sớm đưa ra những kết quả mới nhất vào thực 

tiễn sản xuất. Máy móc đã thay thê sức lao động trong các ngành sản 

xuất vật chất, phần lớn lao động chuyển sang khu vực dịch vụ. Các 

ngành dịch vụ ngày càng có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao 

hiệu quả kinh tế. 

b) Sự tăng cường quốc tế hoá nền kinh tế thế giới được thế 
hiện ở các mặt sau: 

- Sự phân công lao động quốc tế ngày càng sâu và rộng. 

- Sự chuyên môn hoá sản xuất ngày nay... đạt đến trình độ rất cao, 

nên các chi tiêt của mỗi sản phẩm được sản xuất tại các xí nghiệp ô 

nhiều nước khác nhau. Nhât là ở những quôc gia có sẵn công nhân rẻ, 
sẩn nguyên liệu hoặc gần thị trường tiêu thụ. Vì thế, nhiều sản phẩm 

trên thị trường thế giới tuy mang nhãn hiệu của một quốc gia. Ví dụ: 

Ti vi mang nhãn hiệu Nhật Bản nhưng được lắp ráp ở Thái Lan, với 

các linh kiện của Xin-ga-po, Thái Lan và Đài Loan, ... 

- Chuyên môn hoá càng sâu thì hợp tác hóa càng phải rộng rãi và 

chặt chẽ. Trong những sản phẩm phức tạp, sự hợp tác đó còn rộng 

hơn nữa, ví dụ: Một máy bay Bô-ing mang nhãn hiệu Hoa Kì, tính ra 

có sự tham gia của 650 công ti thuộc 30 nước khác nhau trên thế giới. 

- Sự phụ thuộc lần nhau giữa các quốc gia ngày càng nhiều: Trong 

điều kiện nền sản xuất đa dạng như hiện nay, không một quốc gia nào 

có thế tự đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết cho sản xuất (nguyên 

liệu, nhiên liệu, thiết bị, công nghệ, thị trường, lưu thông, ...). Vì thế, 

t 
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giữa các quốc gia luôn tồn tại mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Ví dụ 
các nước phát triển (Hoa Kì, Nhật Bản) hàng năm phải nhập dầu mỏ, 

các nguyên liệu khoáng sản cần thiết. Các nước đang phát triển phải 

dựa vào vôn, kĩ thuật ở những nước có trình độ phát triển cao. 

— Sự hoạt động mạnh của các công ti xuyên quốc gia: Đây là các 

công ti lớn, có cơ sở sản xuất kinh doanh ở nhiều nước, hoạt động của 

chúng có ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tê thê giới (nắm gần 70% 

giá trị xuât khấu của thế giới và chi phôi gần 90% những sáng kiến kĩ 

thuật và công nghệ mới). 

— Sự tham gia của các quốc gia có chế độ chính trị xã hội khác 

nhau vào đời sông kinh tê thê giới. Xu thê vừa đấu tranh, vừa hợp tác 

đang diễn ra trên nhiều lĩnh vực. 

c) Lí do thúc dẩy mối quan hệ kinh tế giữa các quốc gia ngày 

càng tăng và phát triển rộng rãi: 

— Nhu cầu giao lưu kinh tê giữa các quốc gia trở nên cấp thiết, vì 

cuộc cách mạng khoa học — kĩ thuật đã làm cho sức sản xuất của thế 
giới phát triển ngày càng mạnh mẽ, đòi hỏi phải mở rộng sự trao đổi 

hàng hoá. 

— Cuộc cách mạng khoa học — kĩ thuật hiện đại đã tạo ra những 

công cụ thiết bị thông tin hiện đại, khắc phục những mặt hạn chế về 
không gian và thời gian. 

— Sự đôi đầu giừa phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa đã kết 

thúc, cuộc chạy đua về kinh tê diễn ra trên phạm vi toàn cầu. 

Câu 13: 

a) Hãy trình bày ngắn gọn nội dung chính của cuộc cách mạng 

khoa học — kĩ thuật hiện đại. 
• • • • 

b) Giai đoạn hai của cuộc cách mạng khoa học — kĩ thuật hiện đại 

đã tác động đối với nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói 

riêng như thế nào? 

HƯỚNG DẪN LẢM BÀI 

a) Nội dung chính của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật 

hiện dại: 

— Quá trình thay đổi căn bản hệ thống kiến thức về khoa học và kĩ 

thuật, trong quá trình phát triển của xã hội loài người. 

— Đem lại nhừng hiểu biết mới về thế giới, tạo những công cụ mới, quy 

trình sản xuất mới nhằm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. 
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b) Tác động của giai đoạn hai cuộc cách mạng khoa học - kĩ 

thuật hiện dại: 

- Làm thay đổi công nghệ sản xuất nhằm: 

+ Nâng cao năng lực sản xuất, giải phóng sức lao động, tăng năng 

suất, từ dó làm thay đổi tỉ trọng giữa các ngành kinh tế về lực lượng 

lao động cũng như đóng góp vào GNP, theo xu thế giảm các ngành 

sản xuât vật chất, tăng các ngành sản xuất phi vật chất. 

+ Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường. 

+ Rút ngắn khoảng cách về thời gian và không gian trong việc xử lí 
thông tin, mở ra cho loài người hướng phát triển trên nhiều lĩnh vực 

• khác nhau. * 

+ Mối quan hệ giữa các nước trên thế giới ngày càng chặt chẽ hơn. 

+ Sự phân hoá sâu sắc giữa các nhóm nước trên thế giới. 

- Đôi với Việt Nam: 

+ Mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều nước để chuyến giao công 

nghệ, khoa học - kĩ thuật, nhằm rút ngắn thời, gian nghiên cứu, 

thử nghiệm. 

+ Khai thác hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên, hình thành các 

vùng sản xuất hàng hóa. 

+ Tạo điều kiện để nước ta tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá nhanh chóng trên cơ sở thu hút vốn, công nghệ và khoa học - kĩ 

thuật của nước ngoài. 

Câu 14: 

Cách mạng khoa học — kĩ thuật và công nghệ là động lực chính 

thúc đẩy nền kinh tế - xã hội phát triển. Em hãy cho biết: 

a) Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại trên thế giới đã 

đạt được những thành tựu to lớn nào? 

b) Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại đã có những tác 

động tích cực và tiêu cực như thê nào đên sân xuđt và đời sống? 

c) Vì sao cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại lại diẻn ra và tác 

động chủ yêu đên các nước có nền kinh tê phát triển? 

d) Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại đã tác động như 

thế nào đối với nền kinh tế - xã hội nước ta? Em hãy nêu tóm tắt 

những thành tựu khoa học - kĩ thuật hiện đại đã đạt được ở Việt Nam 

trong 5 năm qua (1995 - 2000). 
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HƯỚNG DẦN LÀM BÀI 

a) Thành tựu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại: 

- Từ những năm 1970 của thê kỉ XX cho đến nay, cuộc cách mạng 

khoa học - kĩ thuật hiện đại vẫn đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới 

và đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong 4 lĩnh vực sau: 

- Lĩnh vực năng lượng và nguyên liệu: Sử dụng các nguồn năng 

lượng và nguyên liệu mới thay thế cho các nguồn năng lượng, nguyên 

vật liệu truyền thống, có tính năng bền, tốt, giá rẻ, tiết kiệm tài 

nguyên thiên nhiên. . 

Ví dụ: 

• Về kim loại: Sự ra đời của các vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao.... • • • • • t 7 

• Chât dẻo: Có sự ra đời của các vật liệu composit gồm sợi cacbon 

thuỷ tinh và composit sợi cacbon có cường độ cao, được sử dụng rộng 

rãi trong công nghiệp nhẹ, giao thông vận tải (làm thuyền, cầu). 

• Năng lượng Mặt Trời, điện nguyên tử, ... sẽ dần thay thế cho các 

nguồn năng lượng truyền thống. 

- Tăng cường tự động hoá trong sản xuất công nghiệp. Năng suất 

lao động tăng lên: Kĩ thuật rô bôt được ứng dụng, rộng rãi trong các 

ngành chế tạo ô tô, điện tử, máy tính... 

- Phát triển nhanh và hoàn thiện kĩ thuật điện tử - tin hoc. 
• • • • 

+ Công nghệ thông tin vẫn giữ vai trò chủ đạo trong công nghệ 
hiện đại nhằm đưa công nghệ thông tin đang được hình thành và 

phát triển lên một trình độ cao mới. 

• Vi mạch điện tử kết hợp với kĩ thuật số sẽ thúc đẩy phát triển 

nhanh chóng và dày đặc hơn nữa mạng thông tin viễn thông. 

Ví dụ: 
0 

- Máy điện thoại di động đã chuyển sang kĩ thuật số, có thể truy cập 

được Internet khi đang đi trên đường mà không phải qua máy tính. 

• Mạng lưới viễn thông kết hợp với hệ thống cáp quang vượt đại 

dương, xuyên lục địa với hệ thống siêu xa lộ cao tốc thông tin gồm 840 

vệ tinh tầm thấp đã bao phủ 95% bề mặt Trái Đất. 

- Công nghệ sinh học đã tác động mạnh mẽ nông nghiệp và y học: 

+ Trong nông nghiệp: Công nghệ sinh học đã đạt được nhiều thành 

tựu to lớn như thúc đẩy phát triển nông nghiệp với các giống cây 

trồng, vật nuôi mới có năng suất cao, kháng được bệnh tật. Các loại 

thức ăn giàu prôtêin. 
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Ví dụ: 

• Phương pháp nhân giông vô tính được phô biến rộng rãi: Phương 

pháp nuôi cấy mô, nhân nhanh các giống cây trồng tốt (từ cây lương 

thực đên cây công nghiệp và cây ăn quả). 

Ị • Năm 1997 cừu Đô-li (Dolly) ra đời, các nhà khoa học đã thành 

công trong việc nhân giống vô tính cho các loài động vật. 

+ Trong y học: 

Ị • Phương pháp ghép gien hoặc AND tái tổ hợp được nghiên cứu từ 
I 1980 đã đạt được kết quả khích lệ vào tháng 6 năm 2000: Giải mã 

Ị thành công bộ gen người -> giúp cho chữa bệnh, mở ra khả năng hoàn 

thiện của con người, thay thế những gen bị trục trặc, sinh-con cái 

hoàn thiện như “thiên thần”, đẩy lùi tuổi già, ... 

• Thụ thai trong ông nghiêm: Năm 1978 chú bé thụ tinh trong ông 

nghiệm ra đời đầu tiên ở nước Anh. 

b) Cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện dại đã tác động mạnh 

mẽ đến sản xuất và đời sống của nhãn loại: 

-Tác động tích cực: 

I + Làm thay đổi vị trí, vai trò của con người trong sản xuất, phân bô 

lại sản xuất. 

+ Khuyến khích, hấp dẫn sự phát triển tài năng và trí tuệ tạo ra các 

sản phẩm vật chất và tinh thần phục vụ con người sống tiện nghi hơn. 

-Tác động tiêu cực: 

+ Làm cho con người ỷ lại vào máy móc. 

+ Tình trạng mệt nhọc, căng thẳng hoặc phát sinh bệnh nghề 
nghiệp do thường xuyên sử dụng các phương tiện hiện đại. 

+ Con người đã lợi dụng thành tựu khoa học — kĩ thuật hiện đại để 
I sản xuất các vũ khí giết người hàng loạt, ô nhiễm môi trường, truyền 

’ bá các loại văn hoá độc hại. 

c) Cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại đã tác động và diễn 

ra chủ yêu ở các nước công nghiệp phát triển là vì: 

- Các nước này sớm tiến hành công nghiệp hoá nên có tiềm năng 

về kinh tế và nghiên cứu kĩ thuật. 

- Có khả năng đầu tư những nguồn kinh phí khổng lồ cho nghiên 

cứu và ứng dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật vào sản xuất, nhằm 

nâng cao năng suất lao động. • 
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d) Tác dụng của cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại vào I 

nền kinh tế nước ta: 

- Nhận chuyển giao công nghệ, tăng năng suất lao động, cải thiện 

và nâng cao chất lượng cuộc sống. ị 
- Thực hiện sự phân công lao động quốc tế. 

* Thành tựu khoa học - kĩ thuật đã được ứng dụng ở Việt Nam từ 

năm 1995 — 2000: . II 

- Trong công nghiệp: 

+ Việt Nam đã chế tạo thành công hệ thống truyền nhiệt qua vách 

thay cho hệ thống làm mát phải nhập từ Nga ở nhà máy thuỷ điện 

Hoà Bình với chất lượng cao và giá thành hạ chỉ bằng 40% giá thành 

so với sản phẩm cùng loại. 

+ Nghiên cứu và sản xuất thành công các loại phụ gia cho bê tông, I 

nâng cao chất lượng thi công, tiết kiệm cho Nhà nước hàng tỉ đồng. I 

- Trong nông nghiệp: Việt Nam từ một nước thiếu ăn nay trở 
thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ hai thế giới, nhờ áp dụng thành 

tưu khoa học - kĩ thuật nên đã tạo ra được 30 giống lúa, 12 giống ngô, I • • • • 
9 giống lạc. 

+ Gần đây Giáo sư Vũ Tuyên Hoàng đã tạo ra 2 giống lúa: Giống p4 

có hàm lượng prôtêin cao 11% (thế giới 7%), có thể thâm canh 2 vụ, I 

năng suất cao. Giống CH5: Chịu hạn tốt, năng ẹuất 5-6 tấn/ha/vụ, đã ị 

trồng đại trà ở nhiều nơi và xuất khẩu sang châu Phi. I 

+ Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản có nhiều tiến bộ: Xuất khẩu nhiều 

tôm cá sang thị trường Hoa Kì, EU. Năm 2001 nước ta xuất khẩu tôm 

sang Hoa Kì, đứng thứ hai thế giới sau Thái Lan. 

- Trong dịch vụ: Có nhiều tiến bộ trong giao thông vận tải và công 

nghệ thông tin: 

+ Giao thông vận tải đã tiếp thu và làm chủ công nghệ xây dựng 

cầu dây văng bắc Mĩ Thuận, đã tự thiết kế và thi công cầu dây văng 

Đăk-nông ở Đắk Lắk. 

+ Áp dụng thành công cộng nghệ sử dụng bấc thấm và vải địa kĩ 

thuật trong xây dưng nền đường ở những nơi ngập nước. 

+ Bưư chính viễn thông phát triển nhảy vọt, có công nghệ tiên 

tiến, gần tương đương với các nước trong khu vực. 

• Đứng thứ ba thế giới về tốc độ phát triển điện thoại năm 2000. 
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I • Kêt nôi và cung cấp thông tin hàng ngày qua trang chủ của hơn 

I 10 cơ quan thông tin, báo chí trong nước và dịch vụ Internet. 

I • Thuê bao diên thoại đạt 3,6 triệu máy và sô máy điện thoại trên 

I 100 dân là 4,3 máy vào năm 2000. 

I + Y tế: Năm 2000, nước ta được đánh giá là đã thanh toán được bại 

liệt, tỉ lệ sốt rét giảm, sản xuất đựợc 7/10 loại vắc xin, trong đó có 5 loại 

được sử dụng rộng rãi và có khả nàng xuất khẩu một số loại vắc xin, ... 

• Ti lệ tử vong trẻ em dưới 1 tuổi giảm từ 43,3% (năm 1996) 35% 

(năm 2000). 

• Lĩnh vực tim mạch: Thành công trong phẫu thuật ghép tim kín, 
hở, thay van tim. • 

• Thành công trong ghép thận, thụ tinh trong ống nghiệm (năm 

1998 có 3 đứa trẻ thụ tinh trong ống nghiệm ra đời đầu tiên ở Bệnh 

viện Phụ sản TP. Hồ Chí Minh). 

Câu 15: 

Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật đã tác động đến sự thay đổi 

phân bố sản xuất trên thế giới như thế nào? 

HƯỚNG DẪN LĂM BÀI 

Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật dã tác dộng đến sự thay đổi 

phân bô sản xuất trên thế giới như sau: 

- Nhiều mỏ khoáng sản mới được phát hiện và đã khai thác nhiều 

nơi trên trái đất: đặc biệt là dầu mỏ. 

• Sự khủng hoảng năng lượng dầu mỏ vào những năm 1970 -> khủng 

hoảng năng lượng của các nước phát triển. 

• Tây Á vẫn chiêm hàng đầu về dầu mỏ trên thê giới hiện nay. 

• Sự xuất hiện của một số nước có tiềm năng dầu mỏ mới: Trung Quốc, 

Ni-giê-ri-a, Việt Nam, ... 

- Sản xuất xã hội làm xuất hiện các vùng kinh tế phát triển. 

• Công nghiệp phát triến sử dụng nhiều nguồn nguyên liệu mới, 

nguyên vật liệu nhân tạo nên công nghiệp không gắn liền với các khu 

mỏ như'trước đây. 

• Trữ lượng tài nguyên tại các nước phát triển đang cạn dần -> cơ 
cấu kinh tế các nước này phải thay đổi: Các ngành nhường chỗ cho các 

ngành có hàm lượng kĩ thuật cao. 

• Chuyến hướng đầu tư ra nước ngoài đã ảnh hưởng đến phân bố 
sản xuất trên quy mô toàn cầu. 
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• Vào thập niên 70 - 80 hướng đầu tư các công ty tư bản chủ yếu 

vào các nước đang phát triển. Nhưng gần đây lại tập trung vào chính 
các nước phát triển. 

• Sự xuất hiện các khu vực kinh tế mới làm quan hệ kinh tế quốc tế 
ngày càng tăng trưởng và làm nền kinh tế thế giới trở nên đa dạng hơn. 

- Cách mạng khoa học - kĩ thuật còn tác động tới nền kinh tế 
toàn cầu. 

Để đuổi kịp cuộc cách mạng này nhiều quốc gia trên thế giới đang 

tiến hành cuộc cải cách kinh tế - xã hội, tìm con đường phát triển 

kinh te — xa họi cho phù hợp với hoàn cảnh đất nước họ như: Đông Âu, 
Đông Á, Đông Nam Á, Nam Mĩ, ... 

- Bên cạnh những mặt tích cực, cách mạng khoa học - kĩ thuật có 

nhiều mặt tiêu cực tác động đến cuộc sống con người. 

Câu 16: 

a) Chứng minh tính toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới thông qua 

khủng hoảng tài chính ở châu Á. 

b) Nguyên nhân và các giải pháp khôi phục kinh tế các nước bị 
khủng hoảng tài chính của vùng Đông Nam Á. 

c) Anh hưởng của khủng hoảng tài chính đến nền kinh tế Việt Nam 
như thế nào? 

HƯỚNG DẪN LÀM BẢI 

Chưng minh tinh tocm cáu hoá nên kình tè thê giới thông 

qua khủng hoảng kinh tê ở châu Á: 

- Quôc tế hoá nền kinh tế thế giới có những đặc điểm: 

+ Phân công lao động ngày càng sâu và rộng. 

+ Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia trên thế giới. 

+ Các công ty xuyên quốc gia chi phối nền kinh tế thế giới. 

+ Mối quan hệ quốc tế ngày càng vượt qua ranh giới các quốc gia. 

Chính vì thế, khi khủng hoảng tài chính diễn ra ở Thái Lan đã lan 

sang các nước trong khu vực, Đông Á, Hoa Kì và Tây Âu, nhất là ở các 
trung tâm tài chính. 

* Dẩn chứng minh hoạ: 

- Suy thoái về kinh tế, mất giá đồng tiền trong khu vực ASEAN. 

- Việc đầu cơ đồng vốn bằng USD của các tập đoàn tư bản trên thế giới. 
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« 

Khủng hoảng ở khu vực Đông Nam Á làm hạ chỉ số chứng khoán ở 
Nhật, Hoa Kì, Tâu Âu, ... 

- Các công ty xuyên quốc gia. 

+ Rút vốn gây biến động kinh tế ở châu Á. 

+ Đưa nhiều biện pháp thông qua IMF để cứu đồng vốn đầu tư bị 
mât trong khủng hoảng. 

b) Nguyên nhân và biện pháp giải quyết khủng hoảng tài 

chính ở châu Á. 

* Nguyên nhãn: 

- Nhà nước không kiểm soát nổi các dòng lưu chuyển tài chính 
trong nước. • 

- Không còn vốn tích luỹ trong nước. 

- Nợ nước ngoài phần lớn là nợ ngắn hạn, không có khả năng trả 
kịp thời hạn. 

- Nền kinh tế hướng ra xuất khẩu, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao 

dựa trên nguồn vốn, công nghệ từ bên ngoài (chiếm 2/3 là tống vốn 

đâu tư ), điều này chứng tỏ sức bật của nền kinh tế chưa vững chắc. 

- Quá phụ thuộc vào thị trường bên ngoài. 

- Vôn đầu tư quá tập trung vào lĩnh vực bất động sản, các ngành 

chậm đem lại hiệu quả hay Nhà nước quá ưu đãi cho các tập đoàn tư 
bản lớn trong nước. 

* Giải pháp: 

- Cac biẹn pháp cua IMF đưa ra khi cho các nước vay tiền. 

- Các biện pháp cụ thể của các quốc gia Hàn Quốc, Thái Lan, 
Ma-lai-xi-a,... 

c) Ánh hướng của khủng hoàng đến phát triển kinh tế Việt Nam: 

- Bất lợi: 

+ Biến động lớn về thị trường xuất nhập khẩu do tỉ giá đồng tiền ở các 

nước bị khủng hoảng tài chính so với đồng USD rẻ hơn tiền Việt Nam. 

+ Vốn đầu tư nước ngoài giảm, các dự án đang đầu tư phải tạm 

ngưng thực hiện hay rút vôn. 

+ Cạnh tranh lớn về giá cả một số hàng hoá trong thị trường nội 

địa do giá hàng hoá các nước trong khu vực rẻ hơn hàng trong nước. 

+ Đồng tiền cũng bị mất giá so với đồng USD. 
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-Có lợi: ịj ||- I MNH IGCm r- ' ' ; 

+ Học được nhiều kinh nghiệm về cải tổ và phát triển kinh tế từ 
các nước trong khu vực. 

+ Xem xét lại chính sách và cơ cấu phát triển kinh tế của đất nước. 

+ Khắng định được vị trí Việt Nam trên'trường quốc tế, tăng cường 

thu hút vốn đầu tư nước ngoài. 

+ Thời cơ để Việt Nam tăng tốc phát triển kinh tê theo kịp các 

nước trong khu vực. 

Câu 17: 

a) Hãy chứng minh ràng trong những thập kỉ gần đây, nền kinh 

tê — xã hội thê giới có nhiều biến động. 

b) Tại sao nói hợp tác và đấu tranh là hai xu thế chính của quan hệ 
kinh tê quốc tê trong giai đoạn hiện nay? 

HƯỚNG DẪN LẰM BÀI 

a) Chứng minh: 

- Tốc độ tăng dân số nhanh chưa từng có: 

+ 1989 dân sô thế giới đạt 5,9 tỉ người. 

+ 2025 sẽ ổn định với khoang 10 tỉ. 

- Sau Chiến tranh thế giới lần II, bản đồ thế giới có nhiều thay đổi: 

+ Sự tan rã của hệ thống thuộc địa ở Á, Phi, châu Đại Dương. 

+ Thế giới phân chia hai hệ thống xã hội chủ nghĩa (XHCN) và tư 
bản chủ nghĩa (TBCN). 

- Tạo ra thê cân bằng mới song bầu không khí chính trị và quan 

hệ quốc tế có những lúc khá căng thẳng. 

- Thành tựu của cách mạng khoa học kĩ thuật làm cho kinh tế có 

nhiều thay đối lớn lao trong sản xuất. 

+ Sản lượng các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ ngày 

càng tăng, sản phẩm làm ra nhiều (thập kỉ 80 gấp 2 lần thập kỉ 70) 

tập trung ở các nước có nền kinh tê phát triển (Hoa Kì, Nhật, CHLB Đức, 

Anh, Pháp, Nga, I-ta-li-a, ...). 

+ Sức sản xuất của xã hội được phát triển theo chiều sâu dẫn tới sự 
thay đổi về cơ cấu kinh tế, thúc đẩy quá trình phân công lại lao động 

và giao lưu quốc tế giữa các quốc gia trên thế giới. 

+ Trong thời kì hiện đại, xu thế quốc tê nền kinh tế — xã hội thế giới 
* 

trở nên cấp thiết. Nhiều vấn đề có tính chất toàn cầu nảy sinh cấp bách 

246 



cần có sự hợp tác của tất cả các quốc gia: bảo vệ hoà bình, môi trường, sự 
gia tàng dân số, tài nguyên, y tế, lương thực thực phẩm, ... 

b) Hợp tác và đấu tranh là hai xu thê chính của quan hệ kinh tế 
quốc tế trong giai đoạn hiện nay, vì: 

Hầu hết các quốc gia đều đặt lợi ích dân tộc lên trên hết -> mong 

muôn, hợp tác đế cùng phát triển kinh tế — xã hội trên nguyên tắc 

bình đẳng cùng có lợi. 

Trong quá trình hợp tác thì những mâu thuẫn vôn có trong nền 

kinh tế thê giới trước đây vẫn tồn tại và ngày càng trở nên sâu sắc, 

mâu thuẫn giữa các trung tâm tư bản lớn. Các tập đoàn tư bản độc 

quyền, các nước phát triển và các nước đang phát triển, ... sự cạnh 

tranh để giữ vị trí của mình trên thê giới. Do đó, trong quan hệ kinh 

tế quốc tê luôn tồn tại hai xu thê trên. 

Câu 18: 

Trong niên san kinh tế về Địa chính thế giới do Nhà xuất bản La 

Đê cu-vec-tế (La Découverte) ấn hành ở Pa-ri, có đoạn viết: "Nợ nước 

ngoài đã đè lên sự thăng bằng của ngoại thương một cách khó mà 

chấm dứt được và đã làm cho Hoa Kì trở thành nước mắc nợ nhiều 

nhất hành tinh". 

Em có nhận xét gì về nhận định trên. 

HƯỚNG DẪN LÀM BẢI 

- Các thống kê từ 1980 đến nay cho thấy, Hoa Kì luôn nhập siêu, có 

năm lên đến 150 tỉ USD, với mức thâm hụt trong thăng bằng ngoại 

thương như vậy chỉ tính 5 năm (1985 - 1990) Hoa Kì đã nợ 800 tỉ USD. 

- Trong 10 năm qua, sản xuất công nghiệp Hoa Kì tăng với nhịp độ 
thấp, nông nghiệp gần như không tăng, chỉ có lĩnh vực dịch vụ là 

phát triển mạnh (73,5%) —> góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 
đạt > 3,3%. ” 

- Nhìn vào sự mất cân bằng về ngoại thương, sự tăng trưởng chậm 

của công nghiệp người ta không tránh khỏi hoài nghi về bộ mặt thịnh 

vượng dường như vẫn còn ngự trị trên đất Hoa Kì. 

- Thực ra từ những nàm 1970, Hoa Kì vừa là chủ đầu tư, vừa là nước 

chủ nợ lớn nhất thê giới chiếm tổng số vốn nước ngoài đầu tư vào EEC, 

và 60% vào các nước đang phát triển. Lợi nhuận từ đầu tư và lãi suất tín 

dụng đang được chuyến về Hoa Kì dưới dạng hàng hoá đã làm nghiêng 

lệch cán cân xuất nhập khẩu của Hoa Kì với độ chênh lớn. 
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- Với khối lượng hàng hoá nhập khẩu dư thừa cho tiêu dùng, thậm 

chí cạnh tranh cả với hàng nội địa, Hoa Kì đã chuyển hướng kinh tế 
sang khu vực thứ 3, phát triển và hoàn thiện các ngành dịch vụ: Sự 
thịnh vượng của xã hội tiêu thụ cao cấp. 

- Vì thê không thể căn cứ vào thăng bằng ngoại thương mà xét 

đoán sự thịnh suy của mỗi nước. Các nước OPEC liên tục xuất siêu 

nhưng đến nay vẫn chỉ là những nước phát triển trung bình. NIC xuất 

siêu nhưng đế trả nợ. Còn Hoa Kì nhập siêu nhưng vẫn ung dung toạ 

hương những kêt quả đầu tư ra nước ngoài và lãi suất cho vay được 

chuyển về dưới dạng hàng hoá: Sự thịnh vượng do thu nợ. 

- Báo chí Hoa Kì đã báo động về cơn suy thoái của nền kinh tế 
Hoa Kì vào những năm 90. Sản xuất ngưng trệ, thất nghiệp gia tăng, 

nhập siêu với quy mô lớn, ... sự suy thoái tưởng chừng phải đố sụp từ 

lâu trên đất nước này, nhưng đến nay nó vẫn còn ở phía trước với 

hiện tượng sa sút ban đầu chứ chưa phải “trượt dốc” trên toàn cục nền 
kinh tế. 

- Tích cực tham gia đầu tư quốc tế là một cách “đặt cọc” khôn 

ngoan cho tương lai. Người Hoa Kì đã sớm nhận ra điều này từ những 

thạp ki trươc va đã tạo ra những bộ mặt phồn vinh “có thật mà vẫn 

đáng ngờ” trong những năm vừa qua của nền kinh tế Hoa Kì. 

Câu 19: 

Qua bảng số liệu thống kê dưới đây: 

Diện tích Dân số (triệu người) 

(nghìn lun2) 1980 1985 1990 1995 

Thế giới 135.641 4.444 4.846 5.285 5.717 

Châu Phi 30.306 476 594 633 728 

Châu Mĩ 42.050 610 663 718 775 

Châu Á 31.764(l) 2.642 2.904 3.186 3.458 

Chầu Âu 22.986<2) 693 706 722 727 

Châu Đại 

Dương 

8.537 23 24 26 29 

Chưa tính phẩn diện tích của Nga thuộc châu Á. 

'' Tính cả diện tích của Nga thuộc châu Á. 
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1 

a) Tính một độ dân số trung bình của thế giới và các châu lục qua 

các năm. 

b) Qua bảng số liệu về một độ dân số, hãy nêu những nhận xét cân thiết. 

HƯỚNG DẪN LẢM BÀI 

a) Tính mật độ dân sô trung bình của thê giới và các châu lục 

qua các năm: 

• Mật độ dân số trung bình (người/km2) 

1980 1985 1990 1995 

Thế giới 32,8 35,7 38,9 42,1 

Châu Phi 15,7 18,1 20,9 24,0 

Châu Mĩ 14,5 15,8 17,1 18,7 

Châu Á 85,9 91,1 100,3 108,9 

Châu Âu 30,1 30,7 31,4 31,6 

Châu Đại Dương 2,7 2,8 3,0 3,4 

b) Nhận xét: 

- Diện tích: 

+ Châu lục có diện tích lớn nhất là châu Mĩ, kế đến là châu Á, châu 

Phi, châu Âu, nhỏ nhất là châu Đại Dương. 

+ Châu lục có diện tích lớn nhất (châu Mĩ) lớn hơn châu lục có diện 

tích nhỏ nhất (châu Đại Dương) khoảng 5 lần... 

- Dân số: 

+ Qua các năm 1980, 1985, 1990, 1995 dân sô thê giới đều táng lên. 

Tăng nhanh nhất là từ năm 1985 đến năm 1990 (439 triệu người). 

+ ở các châu lục dân số đều tăng lên. Từ năm 1980 đến 1995 dân 

số tăng nhiều nhất ở châu Á (816 triệu người) kế đến là châu Phi, 

châu Mĩ, châu Âu, thấp nhất là châu Đại Dương (6 triệu người), giữa 

châu lục tăng nhiều nhất so với châu lục tăng thấp nhất gấp 136 lần. 

+ Châu Mĩ và châu Phi có tốíc độ tăng dân sô nhanh hơn so với 

châu Âu và châu Đại Dương (vị trí hàng 3, 4 ở các năm 1980, 1985, 

1990 đên năm 1995 có vị trí thứ 2, 3). 

- Mật độ dân số: 

+ Dân số thê giới và các châu lục đều tăng lên, nên mật độ dân sô" 

trung bình của thế giới và châu lục cũng tăng tương ứng. 

+ Mật độ dân số thứ tự từ trên xuống: Châu Á, châu Ầu, châu Phi, 

châu Mĩ, châu Đại Dương. 
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+ Châu A có mật độ dân sô cao hơn châu Đại Dương khoảng > 30 

lần và cao hơn so với mật độ dân sô trung bình của thế giới > 2,5 lần. 

Câu 20: 

Dựa vào bảng sô liệu dưới đây về sản lượng lương thực và dân sô 

của một sô nước trên thế giới năm 2000: 

Nước Dân sô" 

(triệu ngtíời) 

Sản ỉưựnglương 

thực (triệu tấn) 

Trung quốc 1.262,5 407,6 

Hoa Kì 286,1 356,5 

Ấn Đô • 1.015,9 236,5 

Pháp 58,9 65,9 

In đô-nê-xi-a 210,4 60,2 

Viêt Nam • 77,0 33,2 

Thế giới 6067 2060 

a) Vẽ biểu đồ kết hợp (dạng đường và cột) thể hiện sản lượng lương 

thực và dân sô của các nước trên. 

b) Tính bình quân lương thực theo đầu người của thê giới và các 

nước-nói trên. 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Vẽ biểu đồ: 

Vẽ đúng, chính xác, có tên biểu đồ và các ghi chú, kí hiệu đầy đủ. 

b) Bình quăn lương thực đầu người: 

(Đơn vị: kgị người) 

Khu vưc • Bình quân lương thực đầu 

người 

Thê giứi 339,5 

Trung quốc 322,9 

Hoa Kì 1.246,1 

Ấn Đô • 232,8 

Pháp 1.118,8 

In đô-nê-xi-a 286,1 

Viêt Nam • 431,1 
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Câu 21: 

Dựa vào tập bản đồ Thê giới và các Châu lục, Nhà xuất bản Giáo dục: 

a) Lập bảng sô liệu 8 nước có một độ dân số cao nhát (người/km'). 

b) Vẽ biểu đồ thể hiện mật độ dân số của các nước kể trên. 

c) Rút ra nhận xét về bảng số liệu và biểu đồ. 

HƯỚNG DẪN LÀM BẢI 

b) Lập bảng số liệu về mặt độ dân số: 

(Đơn vị: người /km2) 

Tên nuớc Mô-na cô Xin-ga-po Va-ti can Man-ta Man-đi-vơ Ba ranh Băng-la-đét Bác ba-dốt 

MĐDS 

(người/km2) 

16.500 5.440 2.273 1.215 909 875 866 620 

b) Vẽ biểu đồ: Vẽ biểu đồ hình cột, đủ nội dung, chính xác đẹp. 

c) Rút ra nhận xét: 

- Đây là 8 nước có mật độ dần sỏ cao nhất thê giới, trong đó Mô-na 

cô có mật độ cao nhất (16.500 người/km2), thấp nhất là Bác-ba đốt 

(620 người/km2) 

— Dân sô đông —> gây sức ép dân sô về các mặt: 

+ Chất lượng cuộc sống (phân tích và cho ví dụ minh hoạ). 

+ Phát triển kinh tế - xã hội (phân tích và cho ví dụ minh hoạ). 

+ Vấn đề việc làm (phân tích và cho ví dụ minh hoạ). 

Câu 22: 

Sự tăng cường quốc tê hoá nền kinh tế thê giới là một đặc điểm của 

thời kì hiện đại trong những năm gần đây sự tăng cường đó đã tạo nên 

một xu thế mới của kinh tế thế giới là toàn cầu hóa. Em hãy cho biết: 

a) Toàn cầu hoá là gì? 

b) Nguyên nhân xuất hiện? 

c) Tác động toàn cầu hoá đến các nước đang phát triển? 

d) Để toàn cầu hoá vận động một cách hữu hiệu, các nước cần phải 

làm gì? 

e) Tại sao nói AFTA là chiếc cầu đưa ASEAN đên toàn cầu hoá? 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Toàn cầu hoá là một thuật ngữ của thập kỉ 90. Toàn cầu hoá là 

việc hình thành một chuỗi các mối liên kết và ràng buộc giữa các 

chính phủ và các xã hội về mặt kinh tê, chính trị, luật pháp, văn hoá, 
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công nghệ, môi trường, ... tạo lập nên hệ thống thế giới hiện đại; là 

quá trình mà ở đó các sự kiện, các quyết định và các hoạt động của 

một phần thê giới có thể tác động nghiêm trọng đến các nhân vật và 

cộng đồng ở các phần khác của cả thế giới. 

b) Nguyên nhân: 

- Sự tăng trưởng của thị trường tài chính toàn cầu. 

- Sự mở rộng liên kết kinh tế thế giới sau khi chiến tranh lạnh kết thúc. 

- Sự phát triển của các công ty đa quốc gia. I 

- Cuộc cách mạng công nghệ thông tin và vận tải và việc ứng dụng 
của nó. 

•• 

- Quốc tế hoá những vấn đề môi trường, dân số, phòng chống các 

bệnh hiếm nghèo và thảm họa sinh thái, ... 

c) Tác động: 

+ Chuyển giao công nghệ, tăng năng suất lao động, cải thiện chất 

lượng cuộc sống của một số người tại các nước đang phát triển. 

+ Phân công lao động tốt hơn, các nước đang phát triển có thể 
chuyên hoá sản xuất hàng hoá có hàm lượng lao động cao. 

+ Tạo thuận lợi cho sự lưu chuyển các dòng vốn, hàng hoá, sức lao động. 

- Hạn chế: 

+ Việc xuất khẩu hàng hoá mới qua sơ chế,' lao động không đòi hỏi 
trình độ kĩ thuật cao bị bất lợi. 

• • • 

+ Tinh tự trị và hiệu quả của của chính sách kinh tế quốc gia suy giảm... 

+ Gây ra hoặc làm trâm trọng thêm sự bất bình đẳng về kinh tế — 

xã hội giữa các nhóm nước khác nhau trên thế giới. 

d) Những việc cần phải làm: 

- Công khai và minh bạch trong thông tin, cung cấp thông tin một 
cách thường xuyên và đầy đủ. 

- Từ bỏ hoạt động buôn bán phi pháp và sự bảo hộ dựa trên liên 
kêt ngầm, thủ tiêu tham nhũng. 

- Cần sửa đổi và nâng cao công tác thống kê, tài chính tránh 
khủng hoảng tiền tệ. 

- Hình thành chuân mực ứng xử quốc tê. Chặn đứng việc phá huỷ 
môi trường. ] 
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e) AFTA là chiếc cầu nối đưa ASEAN đến toàn cầu hoá: 

- Thông qua AFTA, ASEAN quan hệ với các khối kỉnh tế EU, 
NAFTA: Sau khi AFTA vận hành 1 năm, các nước ASEAN đã tham 

gia các cuộc hội thảo của Uỷ ban châu Âu. Tháng 3 - 1996, bảy nước 

ASEAN và 15 nước trong EU họp Hội nghị cấp cao ASEM dể bàn việc 
trợ giúp kĩ thuật cho ASEAN. 

- AFTA thúc đẩy quá trình hội nhập của ASEAN vào kinh tế toàn 

cầu: AFTA đã thu hút dòng FDI của Hồng Công, Hàn Quốc, Đài Loan, 

Hoa Kì vào ASEAN tăng mạnh, giúp tỉ lệ buôn bán nội bộ tăng, đây 

mạnh tien tnnh tự do hoá kinh tê các nước trong khu vực, tạo điều 

kiện để ASEAN tham gia khu vực tự do hoá kinh tế APEC,-WTO, để 
có thể nhanh chóng hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu. 

Câu 23: 

Dựa vào kiến thức đã học anh, (chị) hãy giải thích: "Hoà giải là xu 

thế chủ yếu trong quan hệ quốc tế hiện nay nhưng thế giới vẫn cảnh 

giác và đưa ra vấn đề đấu tranh bảo vệ hoà bình." 

HƯỚNG DẪN LẢM BÀI 

Hiện nay thê giới vẫn luôn cảnh giác và quan tâm đến vấn đề hoà 
bình, vì: 1 

- Mặc dù hoà giải là xu thế chủ yếu trong quan hệ quốc tế hiện nay 

nhưng vì nhiều nước lại tập trung chi phí cho quân sự chiếm một tỉ lệ 

lơn ngan sach quoc dan (đặc biệt là Hoa Kì chi phí cho quân sự hiện 

nay lên đến 380 tỉ USD/năm). 

- Các thành tựu khoa học - kĩ thuật và công nghệ hiện đại còn 

được dùng để tạo ra những vũ khí tối tân (tàng trữ khí hạt nhân, vũ 

khí hoá học, vụ khí vi trùng, bom các loại, máy bay tàng hình, tên lửa 

vượt đại châu mang đầu đạn hạt nhân) đã và đang được sử dụng trong 
chiến tranh. 

- Viẹc buon ban vũ khí đem lại nguồn lợi lớn cho một sô quốc gia. 

- Các tham vọng về lãnh thổ, lãnh hải là nguồn gốtí của nhiều cuộc 

xung đột đang diễn ra ở một số nơi trên thế giới 

- Những cuộc xung đột tiềm ẩn có thể dẫn đến những cuộc chiến 

tranh quy mô lớn. Vì vậy, cuộc đấu tranh bảo vệ hoà bình, chống 

chiên tranh, đặc biệt là chiên tranh hạt nhân vẫn là nhiệm vụ cấp 

bách và thường xuyên của toàn nhân loại. 
1 

I 
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Câu 24: 

Cho bảng sô liệu dưới đây về tình hình sản xuất một sô sản phẩm 

công nghiệp của thê giới thời kì 1950 — 2000: 

Sản phẩm 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Than (triệu tân) 1.820 2.603 2.936 3.770 3.387 4.921 

Dầu mỏ (triệu tấn) 523 1.052 2.336 3.066 3.331 3.741 

Điện tử (triệu kW/h) 967 2.304 4.962 8.247 11.832 15.800 

Thép (triệu tấn) 189 
• 

346 594 682 770 830 

a) Vẽ trên cùng một hệ toạ độ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng 

các sản phẩm công nghiệp nói trên. 

b) Qua biếu đồ rút ra nhận xét và giải thích. 

HƯỚNG DẪN LẢM BÀI 

■ a) Vẽ biểu đồ: 

— Xử lí số liệu: Lấy năm gốc 1950: 100% và lập bảng số liệu mới. 

(Đơn vị: %) 

Sản phẩm 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Than 100 143 161 207 186 270 

Dầu mỏ 100 201 447 586 637 715 

Điên 
# 

100 238 513 823 1.224 1.634 

Thép 100 183 314 361 407 439 

- Vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ, trục tung thế hiện tốc độ tăng 

trưởng (%), trục hoành thế hiện thời gian. 

— Có chú giải các đường biểu diễn (4 đường cho 4 sản phẩm khác nhau). 

b) Nhận xét và giải thích: 

- Đây là sản phẩm của các ngành công nghiệp quan trọng: năng 

lượng và luyện kim. ' 

+ Than: Là năng lượng truyền thống, trong vòng 50 năm nhịp độ 
tăng trưởng khá đều. Thời kì 1980 — 1990, tốc độ tăng trưởng chững 

lại do đã tìm được nguồn năng lượng khác thay thế (dầu khí, năng 

lượng hạt nhân,...). Vào cuối những năm 1990, ngành khai thác than 

lại phát triển, do đây là loại nhiên liệu có trữ lượng lớn, công nghiệp 

hoá chất phát triển mạnh, ... 
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+ Dầu mỏ: Tuy phát triển muộn hơn công nghiệp than, nhưng do có 

nhiều ưu điểm nên tốc độ tăng trưởng rất nhanh, trung bình 

14,3%/năm. 
m 

+ Điện: Là ngành công nghiệp năng lượng trẻ, phát triển gắn liền 

với tiến bộ khoa học — kĩ thuật. Tôc độ phát triển nhanh nhất, trung 

bình 33%/năm, đặc biệt từ những năm 1980 trd lại đây, tốc độ tăng 

trưởng thần kì, lên đến 1.224% trong năm 1990 và 1.643% năm 2000 

so với năm 1950. ' 

+ Thép: Là sản phẩm của công nghiệp luyện kim đen, được sử dụng 

rộng rãi trong các ngành công nghiệp, nhất là trong công nghiệp chế 

tạo, cơ khí, trong xây dựng và trong đời sống. Tốc độ tăng trưởng khá 

đều, trung bình 9%/năm. 

Câu 25: 

Trình bày tác động của xu thế khu vực hoá, quốc tế hoá đối với nền 

kinh tế Việt Nam. • 0 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI. 

* Tác động của xu thế khu vực hoá, quốc tế hoá đối với nền 

kinh tế Việt Nam: 
\ 

- Xu thế khu vực hoá, quôc tế hoá đã, đang và sẽ ảnh hưởng một 

cách toàn diện, sâu xa đến mọi lĩnh vực của nhiều dân tộc và khu vực, 
• ' • • ỉ • / 

trong đó có Việt Nam — một nước đang trên con đường hội nhập khu 

vực và thế giới 

- Tháng 7 năm 1995, Việt Nam là thành viên ASEAN. 

- Năm 1998, Việt Nam gia nhập diễn đàn kinh tế châu Á — Thái 

Bình Dương (APEC) và đã là thành viên tổ chức kinh tê thê giới (WTO). 

- Sự tác động của xu thê khu vực hoá đến nền kinh tê Việt Nam. 

+ Khi hội nhập vào khu vực và quốc tế sẽ tăng cường quan hệ kinh 

tê thương mại cũng như mở rộng thị trường cho nước ta: 

• Trước đây chỉ quan hệ thương mại với một sô nước XHCN. 

• Hiện nay khu vực châu Á - Thái Bình Dương là bạn hàng sô một 

của Việt Nam. 

• Gia nhập ASEAN, APEC-> Việt Nam sẽ có thêm thị trường từ 

500 triệu người của ASEAN, 3 tỉ người của APEC. Đây chính là tiềm 

năng to lớn cho ngành kinh tế xuất khấu, của nước ta. 
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+ Hội nhập khu vực, nền kinh tế Việt Nam sẽ phát triển năng 
động hơn. 

• Việt Nam nằm trong khu vực kinh tế phát triển năng động, có tốc 

độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới trong những năm gần đây. 

+ Khi hội nhập vào khu vực và quốc tế, nền kinh tế thị trường ở 
Việt Nam càng được đẩy mạnh. 

• Tác dụng tích cực là khuyến khích người lao động nâng cao năng 

suất lao động và chất lượng sản phẩm, từ đó thúc đẩy khoa học - kĩ 
thuật phát triển. 

• Tiêu cực: Tư tưởng sùng bái đống tiền, coi thường đạo đức, phân 
hoá giàu nghèo càng tăng. 

-> Bên cạnh phát triển kinh tế, cần ý giữ gìn bản sắc dân tộc, duy 

trì đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, ... 

• Thu hút vốn từ các nước ASEAN, trong đó, Xin-ga-po hiện đang 

đứng đầu trong các nhà đầu tư trên thế giới tại Việt Nam. 

+ Hội nhập vào khu vực, hàng hóa Việt Nam sẽ phải cạnh tranh 

quyết liệt với hàng hóa các nước trên thị trường Việt Nam và ASEAN, 
ngoài ASEAN. 

Câu 26: 

Cho biểu đồ tình hình XNK nước ta giai đoạn 1980 - 1992 như sau: 
(Triệu USD) 

a) Lập bảng thống kê ngoại thương nước ta. 

b) Nhận xét sự phát triển của ngành ngoại thương. 
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HƯỞNG DÁN LÀM BÀI 

a) Thống kê ngoại thương nước ta: 

____(Đơn vị: triệu USD) 

Thời gian Tổng sô" Xu Ất 

• 

Nhập 

• ~ 

Cán cân 

1980 1.653 339 1.314 -975 

1985 2.516 699 1.817 -1118 

1990 5.156 2.404 2.752 -348 

1992 5.096 2.581 2.515 +66 

b) Nhận xét: 

- Tông sô xuất nhập gia tăng => quy mô phát triển càng cao. 

- Suôt thời kì 1980 — 1990 nhập siêu, cho đến 1992 xuất siêu 
nhưng thấp. 

- Xuất khẩu 1980 - 1990 gia tăng nhanh nhưng đến 1992 tăng 

chậm (do thị trường Đông Âu biến động). 

- Nhập khâu 1980 — 1990 gia tăng nhanh (do nhu cầu công nghiệp 

hoá) nhưng đến 1992 giảm (do thị trường Đông Âu biến động). 

Câu 27: 

Cho bảng số liệu về giá trị sản lượng nông nghiệp Việt Nam sau: 

_(Đơn vị: tỉ đồng) 

Năm 1990 1995 1997 

Tổng giá trị 20.666,5 85.507,6 98.852,3 

+ Trồng trọt 16.393,5 66.793,8 76.858,3 

+ Chăn nuôi 3.701,0 16.168,2 19.287,0 

a) Nêu nhận xét về hướng phát triển nông nghiệp của nước ta hiện nay. 

b) Những khó khăn chính trong quá trình phát triển ngành chăn 
nuôi nước ta là gì? 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Nhận xét về hướng phát triển nông nghiệp nước ta hiện nay: 

- Tổng giá trị nông nghiệp, trồng trọt và chăn nuôi đều tăng. 

- Tổng giá trị sản lượng nông nghiệp nước ta tăng nhanh. (Năm 

1997 so với năm 1990 tăng gần 5 lần). 
0 
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- Giá trị sản lượng trồng trọt tăng nhanh nhưng chậm hơn so với 

tốc độ chung của nông nghiệp (tăng gần 4,7 lần). 

- Giá trị chăn nuôi tàng nhanh nhất (tăng 5,2 lần). 

- Có sự tăng dần tỉ trọng chăn nuôi trong giá trị nông nghiệp là 

17,9% (1990) -> 18,9% (1995) -> 19,5% (1997). 

- Chăn nuôi đang được chú trọng và dần trở thành ngành chính. 

b) Những khó khản trong chăn nuôi ở nước ta: 

- Nhiều đồng cỏ nhưng quy mô nhỏ, nhiều cỏ tạp, khó cải tạo. 

- Thức ăn cho chăn nuôi, nhất là thức ăn chế biến còn hạn chế nên 

chủ yếu nuôi theo phương pháp quảng canh, năng suất thấp. 

- Giống gia súc, gia cầm năng suất thấp, chất lượng chưa cao. 

- Môi trường khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, dễ phát sinh dịch 

bệnh và lây lan khó kiểm soát. Đặc biệt là dịch cúm gia cầm H5N1. 

- Công tác thú y và dịch vụ chăn nuôi còn hạn chế. 

- Cơ sở chế biến thức ăn và sản phẩm chăn nuôi chưa được chú 

trọng đúng mức. 

- Hiệu quả kinh tê do chăn nuôi đem lại chưa cao. 

Câu 28: 

Hãy phân tích bối cảnh quốc tế trong những năm đầu đối mới và 

ảnh hưởng của nó đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam. 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

* Xu hướng quốc tế hoá và khu vực hoá nền kinh tế thế giới diễn ra 

với quy mô ngày càng lớn và nhịp độ cao. 

- Việc mở cửa nền kinh tê là một tất yếu. 

- Thuận lợi: Cho phép nước ta tận dụng các nguồn lực bên ngoài 

(vốn, công nghệ, thị trường, ...) để phát triển kinh tế, xã hội. 

- Thẩch thức: Sự cạnh tranh quyết liệt của các nền kinh tế mạnh 

hơn trên thế giới và trong khu vực. 

* Việt Nam trớ thành thành viên chính thức của ASEAN (năm 

1995). Sự hình thành ASEAN đầy đủ 10 thành viên (năm 1999). 

ASEAN trở thành khu vực hoà bình, hữu nghị và hợp tác. 

- Thuận lợi: Cho phép nước ta đẩy mạnh buôn bán, mở rộng hợp 

tác với các nước trong khu vực về đầu tư, khai thác tài nguyên, chuyển 

giao khoa học — kĩ thuật, giải quyết các vấn đề về Biển Đông và sông 

Mê Công. 
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của các nước trong khu vực về những 

sản phẩm xuất khẩu chủ lực của ta. Đông Nam Á là khu vực nhạy cảm 

của thế giới. Cuộc khủng hoảng tài chính khu vực từ cuối năm 1997 có* 

ảnh hưởng xâu đến nền kinh nước ta... 

* Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại đã làm thay đổi lớn 

bộ mặt của thế giới. 

- Cho phép nước ta tận dụng các nguồn lực bên ngoài, tiếp thu các 

thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến để tiến hành đồng thời hai bước 

chuyến dịch cơ cấu kinh tế. Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

Làm bộc lộ những hạn chê lớn của nước ta là thiếu vốn, thiếu công 

nghệ tiên tiến và thiếu lao động lành nghề. 

* Tình hình chính trị thê giới có nhiều biến chuyến quan trọng 

trong thập kỉ qua: Sự tan rã của các nhà nước XHCN ở Liên Xô và ở 
Đông Âu, sự hình thành thế giới đa cực. 

- Kêt luận: Thời cơ càng lớn thì thử thách càng lớn. Nước ta phải 

có chiến lược đường lối chính sách thích hợp để tranh thủ thời cơ, 

vượt qua thách thức. 

Câu 29: 

"Tình hình kinh tế - xã hội trên thế giới hiện rất phức tạp. Xu thế 
vừa đấu tranh, vừa hợp tác đang diễn ra trên nhiều lĩnh vực ..." (sách 

giáo khoa Địa lí lớp 11, trang 15, NXBGD, năm 2003). 

a) Em hiểu vấn đề nêu trên như thế nào? 

b) Đôi với nước ta, để phát triển kinh tế - xã hội tránh nguy cơ tụt 

hậu, chúng ta phải làm gì? 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Yêu cầu trả lời được hai nội dung: 

- Nội dung thứ nhất: Hiểu được nhận định đánh giá trên: Xu thế quốc 

tế hoá ngày càng lớn trên thế giới vượt ra khỏi ranh giới các nước có chế 
đo thinh trạ — xă hội khác nhau. Nhưng đồng thời các nước cũng cần 

cảnh giác đề bảo vệ chủ quyền độc lập của quốc gia mình. 

- Nội dung thứ hai: Đứng trước tình hình thê giới hiện nay nước ta 

cần phải: 

+ Xu thế quốc tê hoá đưa lại cho nước ta nhiều lợi thế: khai thác tài 

nguyên thiên nhiên và nguồn lao động, thị trường rộng lớn, chuyển giao 

công nghệ, khoa học - kĩ thuật, vốn, kinh nghiệm sản xuất, quản lí,... 
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Ị 

b) + Đê phát triển kinh tế — xã hội nước ta cũng cần phải tránh: Sự 
xâm nhập của nền văn hoá ngoại lai với các tệ nạn xã hội; nguy cơ 
diễn biến hoà bình, bằng con đường kinh tế, các thế lực phản động lợi 

dụng nhiều hình thức để gây mất đoàn kết dân tộc và an ninh chính 

trị trong nước. 

+ Đê tránh nguy cơ tụt hậu về kinh tế chúng ta cần phải: 

• Mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài. 

• Có nhiều chính sách phù hợp chặt chẽ (các bộ luật Đầu tư, luật 

Kinh tế...). • . 

• Tăng cường giáo dục, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài. 

• Phát triển và xây dựng nền kinh tế phù hợp với điều kiện trong 

nước, khu vực và thế giới, đó là nền kinh tế tri thức ở thế kỉ XXI này. 

Câu 30: 

Em biết gì về dự án khí - điện - đạm Cà Mau của nước ta? 

HƯỚNG DẪN LẰM BÀI 

— Ngày 10-3-2002, dự án khí — điện — đạm Cà Mau đã khởi công 

xây dựng. 

— Đây là dự án có quy mô vốn đứng thứ ba cả nước sau dự án nhà 

máy lọc dầu sô 1 Dung Quất và nhà máy thuỷ điện Sơn La. 

— Là dự án đứng đầu cả nước về vốn đầu tư hoàn toàn trong nước. 

— Tổng số vốn đầu tư 1,1 tỉ USD, công trình gồm: 

+ Ông dẫn khí dài 289km (trên biển) và 43km (trên bờ). 

+ Nhà máy điện công suất 720MW. 

+ Nhà máy đạm công suất ban đầu 800.000 tấn/năm. 

Câu 31: 

a) Trình bày những thành tựu đối ngoại của Việt Nam trong thời 

gian qua. 

b) Việt Nam có những thuận lợi gì khi tham gia vào các tổ chức 

kinh tế trong khu vực? 

c) Những thuận lợi trong thời kì mở cửa để tiếp cận và xây dựng 

nền kinh tê tri thức của Việt Nam trong thê kỉ XXI? 

HƯỚNG DẪN LẢM BÀI 

a) Những thành tựu đối ngoại của Việt Nam trong thời gian qua: 

— Duy trì môi trường hòa bình, ổn định trong hoàn cảnh thế giới và 

khu vực có nhiều biến động phức tạp như tác động của khủng hoảng 

tài chính, tiền tệ làm ảnh hưởng đến tình hình kinh tế, xã hội nhiều 

nước và trong khu vực. 

260 



- Mở rộng quan hệ ngoại giao và quan hệ kinh tế, hợp tác với 

nhiều nước trên thế giới, về ngoại giao Việt Nam có quan hệ với 167 

nước, về kinh tê: 154 nước, đặc biệt kí Hiệp định khung với EU và 

hiệp định thương mại Việt - Mĩ. 

- Gia nhập nhiều tố chức kinh tê khu vực và thê giới: AFTA, 

ASEAN, APEC (1998), diễn đàn ASEM, WTO. Tiếp tục đẩy mạnh 

quan hệ với các tổ chức, ngân hàng lớn trên thế giới dể tìm kiếm 

nguồn tài chính phục v(ụ cho công cuộc xây dựng đất nước. 

- Cũng cố và duy trì mối quan hệ láng giềng hữu nghị với Lào, 

Cam-pu-chia và Trung Quốc (đất nước mà chúng ta đã học hỏi được 

nhiều kinh nghiệm quý báu về sự thành công vượt bậc trong lĩnh vực 

kinh tê trong thời gian gần đầy). Đẩy mạnh quan hệ hữu nghị, bình 

đẳng và hai bên cùng có lợi các nước ASEAN khác. 

- Ngoài ra, chúng ta còn tham gia giải quyết nhiều vấn đề có tính 

toàn cầu, qua đó đã góp phần nâng cao uy tín nước ta trên thế giới. 

b) Thuận lợi: 

- Mở rộng quan hệ kinh tế với nhiều nước. Cùng nhau bảo vệ 
quyền lợi kinh tế, chống sự lũng đoạn của các nước ngoài khối liên kết 

góp phần điều hoà kinh tế nhằm phát triển ổn định, tránh những 

cuộc khủng hoảng kinh tế. 

- Có điều kiện liên doanh, liên kết trao đổi thông tin khoa học — kĩ 

thuật, thực hiện chuyển giao công nghệ với các công ty xuyên quốc 

gia. Liên kêt cùng nhau sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên, 

nhân lực và mở rộng thị trường cạnh tranh lành mạnh giữa các nước. 

- Nhận được vốn đầu tư, kĩ thuật hiện đại của các tổ chức quốc tế, các 

nước phát triển để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

- Tạo điều kiện cho Việt Nam nâng cao số lượng và chất lượng 

hàng hoá xuất khẩu nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị trường thế 
giới đồng thời chống tình trạng làm hàng giả, hàng kém chất lượng. 

c) Trong thời kì mở cửa, Việt Nam có nhiều điều kiện tiếp cận 

và phát triển mạnh mẽ nền kinh tế tri thức. 

- Đảng và Nhà nước xác định trong thế kỉ XXI, khoa học và công 

nghệ đề ra đường lối chính sách, đảng bộ quan tâm phát triển giáo 

dục và đào tạo, sẽ có bước nhảy vọt để trở thành ngành sản xuất trực 

tiêp tạo ra khối lượng hàng hoá lớn. Do vậy, luôn coi trọng và dành 

nguồn ngân sách lớn vào việc xây dựng nguồn nhân lực mới có đầy đủ 
phẩm chất đạo đức và đặc biệt là có tri thức để có thể tham gia hội 
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nhập vào nền kinh tế toàn cầu, vừa có sự hợp tác vừa mang tính chất 

cạnh tranh cao. 

- Tiềm năng tri thức: 

+ Trong nước: Lực lượng trí thức đông đảo và có chất lượng, được đào 

tạo trong và ngoài nước. Họ năng động, thông minh và sáng tạo, góp 

phần quan trọng vào thắng lợi của công cuộc đổi mới kinh tế đất nước. 

+ Ngoài nước: Lực lượng trí thức kiều bào ở nước ngoài đặc biệt ở 
các nước phát triển như Hoa Kì, Pháp, Nhật Bản rất đông đảo sẵn 

sàng góp vốn và trí tuệ nhằm xây dựng đất nước. 

- Vị trí địa lí Việt Nam thuận lợi mở cửa, tiếp cận, giao lưư, hội 

nhập kinh tế tri thức thế giới. Cơ sở vật chất - kĩ thuật trong nước 

tương đôi khá, các khu công nghệ cao, cồng viên phần mềm hình 

thành. Nhiều ngành đang được chú trọng xây dựng và phát triển: 

Ngành công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu 

mới v.v... 

Câu 32: 

Cho bảng số liệu sau: 

Tỉ lệ lao động của nước ta 
\ 

(Đơn vị: %) 

Năm Khu vực Nhà nước 
0 

Khu vực ngoài quổc doanh 

1985 15,0 85,0 

1990 11,3 88,7 

1998 9,0 91,0 

Hãy: a) Giải thích nội dung bảng số liệu trên. 

b) Vẽ biểu đồ. 

cỳ Nhận xét bảng sô liệu trên. 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Giải thích bảng số liệu: 

- Bảng số liệu cho biết sự thay đổi cơ cấu lao động theo các thành 

phần kinh tế ở nước ta trong giai đoạn từ 1985 đến 1998 khi nền kinh 

tế đổi mới (đơn vị %). 

b) Vẽ 3 biểu đồ tròn: 

Có bán kính khác nhau, tỉ lệ chính xác, ghi tên biểu đồ và ghi chú 

đầy đủ. 
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c) Nhận xét: 

- Tỉ lệ lao động trong khu vực ngoài quốc doanh chiếm tỉ lệ lớn và 

tảng nhanh (dẫn chứng số liệu). 

- Tỉ lệ lao động thuộc khu vực nhà nước trong 3 năm chiếm tỉ lệ 
nhỏ và giảm nhanh (dẫn chứng số liệu). 

Kết luận: 

Việc sử dụng lao động ở nước ta trong những năm gần đây có thay 

đổi: Chuyến dịch lao động từ khu vực nhà nước sang khu vực kinh tê 

ngoài quốc doanh. Sự chuyển dịch lao động như vậy là phù hợp với 

quá trình nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường. 

Câu 33: 

a) Dựa vào bảng số liệu sau, hãy vẽ đồ thị 3 đường biểu diễn thể 
hiện: sự gia tăng dân số, gia tăng sản lượng lúa và gia tăng sản lượng 

lúa bình quần trên đầu người của nước ta qua các năm (lấy năm gốc 

1981: 100%). 

b) Từ biểu đồ hăy nêu nhận xét và giải thích. 

Năm 1981 1984 1986 1988 1990 1996 1999 

Sô dân (triệu người) 54,9 58,6 61,2 63,6 66,2 75,4 76,3 

Sản lượng lúa (triệu tấn) 12,4 15,6 16,0 17,0 19,2 26,4 31,4 

HƯỚNG DẪN LÀM BẢI 

a) Vẽ đồ thị: 

* Sản lượng lúa binh quản trên đầu người nước ta qua các năm: 

____(Đơn vị: kg / người). 

Năm 1981 1984 1986 1988 1990 1996 1999 

BQSLLTĐN 225,9 266,2 261,4 267,3 290,0 350,0 411,5 

* Xử lí số liêu: 
• 

Lấy năm gốc 1981 = 100% (Đơn vị: %) 

Năm 1981 1984 1986 1988 1990 1996 1999 

Số dân 100 106,7 111,4 115,8 120,5 137,3 138,9 

Sản lượng lúa 100 125,8 129,0 137,0 154,8 212,9 253,2 

BQSLLTĐN 100 117,8 115,7 118,3 128,3 154,9 .182,1 

- Vẽ đồ thị: Chính xác, rõ, sạch, đẹp, không dùng bút chì, ghi chú 

đầy đủ. 

- Có tên đồ thị, chú thích: Số dân, sản lượng lúa, sản lượng lúa/người. 
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b) Nhận xét, giải thích: 

— Sô dân từ năm 1981 đên năm 1996 tảng nhanh do tỉ lệ sinh giảm 
chậm hơn tỉ lệ tử. 

— Sô dân từ năm 1996 đên năm 1999 có khuynh hướng câng chậm 

do thực hiện chính sách kế hoạch hoá gia đình có kết quả. 

- Sản lượng lúa tăng nhanh liên tục do: 

+ Chính sách đổi mới kinh tê — xã hội. 

+ Giao ruộng đất cho nông dân. 

+ Cho nông dân tự do mua bán sản phẩm trên thị trường. 
+ Giảm thuế nông nghiệp. 

+ Tăng cường khoa học kĩ thuật trong sản xuất lúa (điện khí hoá, 

cơ giới hoá, hoá học hoá, thuỷ lợi hoá, ...). 

- Sản lượng lúa/đầu người tăng nhưng vẫn còn chịu sức ép tăng dân số. 

Câu 34: 

Cho bảng sô liệu dưới đây: 

Tình hình đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam trong thời 
kì 1998-1999 

Năm Số dự 
án 

Vốn đăng kí 

(triệu USD) 

Năm Số 

dự án 

Vốn đăng kí 

(triệu USD) 

‘ 1988 37 372 1995 370 6.531 

1990 108 839 1996 325 8.497 

1991 151 1.322 1997 345 4.462 

1992 197 2.165 1998 275 3.897 

1993 269 2.900 1999 312 1.568 

1994 343 3.766 

a) Tính quy mô số vốn trung bình trên mỗi dự án? 

b) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình đầu tư trực tiếp 

của nước ngoài vào nước ta từ năm 1988 đến năm 1999. 

c) Nhận xét và giải thích tình hình đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 
trong thời kì trên. 

HƯỚNG DẪN LẦM BÀI 

a) Quy mô số vốn trung bình mỗi dự án đầu tư: 

(Đơn vị: triệu USD) 

Năm 1988 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

• 

1997 

• 

1998 1999 

Số vốn trung bình 

mỗi dự án 10 7.7 ! 8,8 1.0 10,8 11,0 17,7 26,1 12,9 14,2 5,0 
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b) Vẽ biểu đồ: 

— Biêu đồ kết hợp cột và đường: 

+ Trên cùng 1 hệ toạ độ có 2 trục tung. 

+ Chú ý khoảng cách thời gian. 

+ Có chú giải 

c) Nhận xét: 

— Nhìn chung, sô vôn và sô dự án đều tăng, tuy nhiên từng giai 

đoạn có sự khác nhau: 

+ Giai đoạn 1988 — 1996: 

• Số dự án tăng nhanh, năm 1988: 37 dự án, đến 1995 tăng lên 370 

dự án: tăng gấp 10 lần. 

• Số vốn đăng kí tăng nhanh: cao nhất năm 1996 (từ 372 triệu 

USD tăng lên 8.497 triệu USD). 

• Quy mô dự án ngày càng lớn: năm 1988, bình quân 10 triệu 

USD/1 dự án, đến năm 1996 là 26,1 triệu ƯSD/1 dự án. 

+ Giai đoạn 1997 — 1999: 

• Sô dự án giảm từ 345 xuống còn 312 dự án. 

• Số vốn đăng kí giảm từ 4.462 triệu USD còn 1.568 triệu USD. 

• Quy mô dự án nhỏ, năm 1999: 5 triệu USD/1 dự án. 

* Giải thích: 

đau. ^ ^(ỉ 1 khi có Luật Đầu tư: Sô vốn đăng kí và sô dự 

án tăng nhanh, do Việt Nam là thị trường mới có sức hấp dẫn đốì với 

các nhà đầu tư nước ngoài. 

• Năm 1988: Hoạt động đầu tư mang tính chất thăm dò, chuẩn bị 
môi trường đầu tư. 

• Giai đoạn 1991 — 1996: Tăng nhanh, tuy nhiên trước năm 1995 

quy mô dự án còn nhỏ, trung bình 10 triệu USD/1 dự án. 

• Năm 1995: Sau khi Hoa Kì bỏ cấm vận, sô" vốn đầu tư tăng nhanh 

và quy mô dự án lớn, năm 1996: 26,1 triệu USD/1 dự án. 

+ Giai đoạn 1997 — 1999: Tình hình đầu tư nước ngoài giảm mạnh, 

quy mô mỗi dự án cũng giảm, do ảnh hưởng cuộc khủng hoảng tài 

chính tiền tệ châu Á. 
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Câu 35: 
Dựa vào bảng sô liệu sau đây. 

(Đơn uị; nghìn người) 

Các vùng kinh tế Lực lượng lao động Số chưa có việc làm 

Trung du, miền núi phía Bắc 6.433 87,9 

Đồng bằng sông Hồng 7.383 182,7 

Duyên hải miền Trung 8.469 245,1 

Tây Nguyên 1.442 15,6 

Đông Nam Bộ 4.391 204,3 

Đồng bằng sông Cửu Long 7.748 229,9 

Hãy vẽ biếu đồ thể hiện tỉ lệ người có việc làm so với lực lượng lao 

động của mỗi vùng kinh tế ở nước ta. Nêu nhận xét về tình hình lao 
động ở các vùng kinh tế. 

HƯỚNG DẪN LẰM BÀI 

a) Xử lí số liệu: 

— Sô người có việc làm của từng khu vực (đơn vị: %): 

+ Trung du, miền núi phía Bắc chiếm: 98,6%. 

+ Đồng bằng Sống Hồng: 97,5%. 

+ Duyên hải miền Trung: 97,1%. 

+ Tây Nguyên: 98,9%. 

+ Đông Nam Bộ: 95,3%. 

+ Đồng bằng sông Cửu Long: 97,0%. 

b) Vẽ biểu đồ: 

— Vẽ 6 đường tròn có bán kính khác nhau. 

— Vẽ chính xác, rõ, đẹp. Có chú thích đầy đủ, tên biểu đồ, ... 

Duyên hải miền 

Trung 

266 



1. Lao động có việc làm 

2. Lao động chưa có việc làm 

c) Nhận xét: 

- Vùng kinh tế có tỉ lệ người có việc làm cao nhất là Tây Nguyên = 

98,9%; Trung du miền núi phía Bắc = 98,6%; Vùng kinh tế có tỉ lệ 
người có việc làm thấp nhất là Đông Nam Bộ = 95,3%. 

- Vấn đề việc làm đang là nỗi bức xúc, gay gắt ở nước ta. Nhà nước và 

nhân dân ta đang tìm mọi cách đế giải quyết việc làm, vì nó có ý nghĩa 

rất quan trọng đối với việc ổn định và phát triển kinh tế-xã hội. 

Câu 36: 

a) Vẽ biểu đồ miền thể hiện rõ nhất sự thay đổi cơ cấu tổng sản 

phẩm trong nước của nước ta qua thời kì 1985-1997. 

(Đơn vị: %) 

Năm 1985 1989 1991 1993 1995 1996 1997 

Nông — lâm — thuỷ sản 40,2 42,1 40,5 29,9 28,4 27,2 26,2 

Công nghiệp — xây dựng 27,3 22,9 23,8 28,9 30,0 30,7 31,2 

Dich vu • • 32,5 35,0 35,7 41,2 41,6 42,1 42,6 

b) Nhận xét và giải thích sự thay đổi đó. 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Vẽ biểu đồ miền: 

Vẽ chính xác, rõ, đẹp, sạch, có ghi chú đầy đủ, tên biểu đồ. 
* * 

1985 1989 1991 1993 199519961997 nam 

b) Nhận xét: 

- Thể hiện rất rõ sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế các ngành. Sự biến 

động không đều theo xu hướng: 
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+ Giảm rất mạnh tỉ lệ của các ngành nông, lâm, thuỷ sản từ 40,2% 

xuống còn 26,2% 

+ Tăng tương đối nhanh tỉ lệ ngành dịch vụ từ 32,ố% lên 42,6%. 

+ Tăng tỉ lệ các ngành công nghiệp và xây dựng từ 27,3% lên 31,2%. 

c) Giải thích: 

- Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nói trên là phù hợp với xu hướng 

chung của thời đại. 

- Là thành tựu của công cuộc đối mới kinh tế - xã hội ở nước ta. 

Câu 37: 

Trình bày tình hình kinh tê — xã hội Việt Nam trước ngưỡng cửa 

thế kỉ XXI. 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

* Nước ta đang thực hiện công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội 

(từ năm 1986) với các nội dung: 

- Dân chủ hoá đời sống kinh tế — xã hội. 

- Xây dựng và phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần 

theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

- Thực hiện chính sách mở cửa, tăng cường giao lưu hợp tác với thế giói. 

- Tiên hành công nghiệp hoá đất nước phù hợp với điều kiện thực 

tế, trên cơ sở phát triển khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo. 

- Lấy hiệu quả kinh tế làm thước đo quan trọng. 

* Thành tựu: 

- Kinh tè phát triển năng dộng ngày càng khởi sắc: 

+ Đẩy lùi lạm phát. 

+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế ngày càng tăng: 9,5% (1996), 4,7% 

(1999), 6,7% (2000). 

+ Vốn đầu tư trong, ngoài nước tăng. 

+ Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần phát triển năng động. 

+ Cơ cấu kinh tê có sự chuyển dịch theo chiều hướng công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá (tăng tỉ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỉ trọng 

nông nghiệp.) 

- Nông nghiệp phát triển: 

+ Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp: 5%/năm. 

+ Sản lượng lượng thực/người tăng: 435kg/người (2000). 
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+ Xuất khẩu lúa gạo đứng thứ nhì thế giới, cà phê đứng thứ ba trên 

thê giới, thuỷ sản chiêm 25% giá trị xuất khẩu. 

- Công nghiệp phát triển: 

+ Tốc độ tăng trưởng công nghiệp tăng 13,2%/năm. 

+ Chiếm 70% tổng giá trị xuất khẩu. 

+ Hình thành một số ngành mũi nhọn: dầu khí, điện, may mặc, chế 
biến lương thực thực phẩm, ... 

+ Hình thành 66 khu công nghiệp, 6 khu chế xuất. 

- Dịch vụ ngày càng mở rộng: 

+ Du lịch ngày càng phát triển (6,4%/năm). 

+ Giao thông vận tải ngày càng nâng cấp và phát triển. - 

- Xă hội: 

+ Giáo dục phát triển, tỉ lệ mù chữ giảm còn 8%. 

+ Chính sách kế hoạch hóa gia đình, gia tăng dân số 1,5% (2000). 

+ Y tế phát triển, tuổi thọ trung bình tăng: 68 tuổi 

+ Xoá đói giảm nghèo (còn 11% nghèo năm 2000). 

+ Mức sông người dân được cải thiện. 

- Chính trị, xã hội ổn định: 
• * • • 

+ An ninh quốc phòng được giữ vững. 

- Đối ngoại: 

+ Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 164 nước. 

+ Quan hệ thương mại với hơn 120 nước. * 

+ Có 60 nước và vùng lãnh thố đầu tư vào Việt Nam. 

+ Đã ban hành luật Đầu tư (1986). 

+ Đa dạng hóa các hoạt động và đa phương hóa thị trường. 

Câu 38: 

Trình bày vai trò, vị trí của Việt Nam trước xu thế toàn cầu hoá 
nền kinh tế thế giới. 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

Vai trò, vị trí của Việt Nam trước xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế 
thế giới: 

a) Xu thế toàn cầu hoá: 

- Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật và công nghệ hiện đại đưa 

đên những kĩ thuật mũi nhọn mới, tạo ra năng suất lao động chưa 
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từng thấy, thúc đẩy lực lượng sản xuất nhảy vọt, làm thay đổi căn bản 

mô hình nền kinh tế thế giới. 

— Phân công lao động quốc tế ngày càng sâu rộng. Tô chức sản xuất 

trên quy mô khu vực và toàn cầu ngày càng phát triển. 

— Tự do hoá kinh tế và cải cách thị trường trên quy mô toàn cầu 

đang được thúc đẩy mạnh mẽ. 

— Thị trường tiền tệ thế giới được quốc tế hoá nhanh chóng, tốc độ 
lưu thông vốn tăng vọt. . 

— Các nền kinh tế dựa vào nhau, liên kết với nhau, xâm nhập lẫn 

nhau. Tính phụ thuộc lẫn nhau giữa các nước ngày càng tăng. 

b) Vai trò của Việt Nam: 

Trước xu thế chung của nền kinh tế thế giới, nước ta muốn tăng 

tiềm lực phát triển kinh tế phải thực hiện chiến lược hội nhập với thế 
giới. Ta có những điều kiện: 

— Vị trí địa lí thuận lợi: 
Ẹ ề ề i 

+ Việt Nam nằm ở vị trí chiến lược, trong khu vực phát triển năng 

động nhất thế giới, điều đó ảnh hưởng tất yếu đến tốc độ tăng trưởng 

kinh tế của Việt Nam. 

+ .Thuận lợi về giao thông vận tải (nằm gần tâm điểm của đường 

hàng không và hàng hải quốc tế) là một lợi thế quan trọng giúp cho 

Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. 

— Tài nguyên giàu có: 

+ Có tài nguyên phát triển nông nghiệp (đất canh tác nông nghiệp, 

nguồn thuỷ lợi, hải sản), phát triển ngành công nghiệp (than đá, dầu 

khí, thuỷ điện, quặng kim loại như bôxít, sắt, thiếc, đồng, kẽm, ...) 

tiềm năng phát triển du lịch (cảnh quan tự nhiên và cảnh quan văn 

hoá du lịch phong phú và đa dạng). 

— Thế mạnh về lực lượng lao dộng: 

+ Dồi dào, chiếm > 50% dân số, tỉ lệ biết chữ hơn 90%. Trình độ 
học vấn từ phố thông cơ sở đến cao đẳng đại học chiếm 45%, mức 

lương thấp là sự hấp dẫn lớn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài 

nước cho các ngành sử dụng nhiều lao động. 

+ Việt Nam đã thực hiện thành công bước đầu đường lối đổi mới, 

nền kinh tế dần dần ổn định và tăng trưởng nhanh (đạt 9,5% vào 

năm 1995), lạm phát giảm nhanh (từ 774% năm 1986 xuống còn 4,5% 

năm 1996), quan hệ kinh tế mở rộng theo hướng đa dạng hoá và đa 
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phương hoá tốc độ xuất khẩu, nhanh hơn tốc độ nhập khẩu (đạt tỉ lệ 
1/1,3 vào năm 1995), sản xuất đủ tiêu dùng bắt đầu có tích lũy. 

+ Chế độ chính trị xã hội ổn định tạo điều kiện cho phát triển kinh 

tê - xã hội tròng nước và mở rộng quy mô hợp tác đầu tư với nước 

ngoài. 

+ Hoạt động giáo dục khoa học và công nghệ được quan tâm phát 

triển nhanh mạnh mẽ. 
1 

+ Quan hệ kinh tê đối ngoại của Việt Nam ngày càng được mở rộng 

và phát triển: 

- Ngày 28-7-1995, Việt Nam là thành viên của khôi ASEAN. 

- Năm 1998 Việt Nam là thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh tế 
châu A — Thái Bình Dương (APEC), năm 2007 gia nhập tham gia Tổ 
chức thương mại thế giới (WTO). 

- Việt Nam là thành viên của FAO, WFP, WHO, ESCAP, UNDP, 

ITC, IMF,... 

Việt Nam đã mở rộng quan hệ kinh tê với đi nhiều quốc gia trên 
thế giới. 

+ Tuy còn một số hạn chế: Nền kinh tế nông nghiệp, cơ sở hạ tầng 

thấp kém, nạn thất nghiệp còn lớn, chất lượng giáo dục còn thấp 

nhưng trong thời gian gần đây Việt Nam đã dần dần phát huy thế 
mạnh, khẳng định được vị trí và uy tín cũng như ảnh hưởng đối với 

nền kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới. 

Câu 39: 

"Hợp tác và đấu tranh là hai xu thế chính của quan hệ kinh tế quốc 

tế trong giai đoạn hiện nay". 

a) Em hiểu gì về câu nói trên? 

b) Những thuận lợi và khó khăn mà Việt Nam đã, đang và sẽ gặp 

phải trong thời mở cửa. 

c) Hãy tóm lược những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong giai 

đoạn 1976-1992. 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Giải thích: 

- Cùng phát triển kinh tế — xã hội trên nguyên tắc bình đẳng, các 

bên cùng có lợi. 

- Phật huy tiềm năng, thê mạnh và hạn chê các mặt còn yếu của 

từng quốc gia. 
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Trao đổi khoa học - kĩ thuật - công nghệ để tạo điều kiện cùng 
phát triển. 

- Nhiêu vân đê mang tính toàn cầu đòi hỏi cả khu vực, cả thế giới 

phải cùng giải quyết như các vấn đề hoà bình, dân số, môi trường, ... 

* Đấu tranh để: 

- Chông sự can thiệp vào nội bộ của các quốc gia khác, chống âm 
mưu thực dân hoá bằng con đường kinh tế. 

- Quá trình hợp tác luôn xuất hiện sự cạnh tranh để chiếm vị trí có 
lợi hơn trên trường quốc tế. 

- Nhằm thiết lập quan hệ bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. 

b) Nhũng, thuận lợi và khó khăn của Việt Nam: 

* Những thuận lợi: 

- Có vị trí thuận lợi, tài nguyên phong phú. 

- Có lực lượng lao động đông đảo, ngày càng nâng cao chất lượng. 

- Có chê độ chính trị ổn định. 
• • • 

- Việt Nam đã bình thường hoá quan hệ với các nước. 

- Có điều kiên thu hút kĩ thuật, công nghệ, vốn, ... 

* Những khó khăn: 

- Việt Nam có xuất phát điểm quả thấp: Thiếu vốn, cơ sở hạ tầng 

yêu,... lại chịu hậu quả chiến tranh nặng nề. 

- Dân sô" tăng nhanh. 

- Thu nhập quốc dân còn thấp, đời sống chưa cao. 

c) Những thành tựu: Kết quả năm 1992 so với năm 1976: 

- Tổng sản phẩm xã hội tăng 2,2 lần. 

- Tống thu nhập quốc dân tăng 1,9 lần. 

- Giá trị sản lượng công nghiệp tăng 2,7 lần. 

- Giá trị sản lượng nông nghiệp tăng 1,9 lần. 

Câu 40: 

a) Tại sao thê giới hiện nay lại quan tâm tới vấn đề thương mại 
quốc tế? 

b) Việt Nam đang chuẩn bị tham gia vào Thị trường mậu dịch tự do 

khu vực Đông Nam Á (AFTA). Chúng ta cần có những biện pháp gi đe 

chủ động gia nhập AFTA và tăng cường lợi ích của Việt Nam khi 

tham gia vào AFTA? 
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HƯỚNG DẪN LĂM BÀI 

a) Trong giai đoạn hiện nay thế giới luôn quan tâm tới vấn đề 
thương mại quốc tế vì: 

+ Trật tự thương mại quốc tế chưa ổn định. 

+ Nhiều nước tăng cường xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài. Các 

nước có hàng hoá chất lượng cao, giỏi buôn bán sẽ tham gia mạnh mẽ 
vào thị trường thế giới. 

+ Các cuộc cạnh tranh kinh tế sẽ còn trở nên gay gắt hơn giữa các 

khôi kinh tê giữa các quốc gia. 

+ Hiện nay tổ chức WTO đang tích cực đề thúc đẩy tự do mậu dịch 
trên toàn cầu. 

b) Các biện pháp để Việt Nam chủ động gia nhập AFTA: 

+ Nang cao nhạn thưc cho các nhà doanh nghiệp Việt Nam với vấn 
đề cạnh tranh. 

+ Cải tiến môi trường đầu tư, cải tiến thủ tục hành chính hợp lí. 

Tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài. 

+ Rà soát lại các ngành công nghiệp để tăng sức cạnh tranh, tập 

trung vào các ngành sinh lợi nhanh, ít vốn. 

+ Thông tin kịp thời về lộ trình giảm thuế. 

- Lợi ích của Việt Nam khi tham gia vào AFTA: 

+ Có điều kiện mở rộng thị trường sang nhiều nước ASEAN thu 

dược nhiều lợi nhuận từ AFTA. 

+ Nhập khẩu hàng hoá với giá rẻ hơn. 

+ Thúc đẩy năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam. 

+ Có điều kiện thay đổi hướng phát triển công nghiệp và nâng cao 

tì trọng hàng xuất khẩu. 

Câu 41: 

Nểay aay, nhieu nước trên thê giới đang rất quan tâm đên việc 

hình thành nền kinh tế tri thức. 

a) Em hiếu như thê nào là nền kinh tê tri thức? 

b) Việt Nam có những điều kiện thuận lợi gì để tiếp cận nền kinh 
tế tri thức? 

c) Hãy nêu hướng phát triển nền kinh tế tri thức của nước nhà 
trong tương lai. 
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HƯỚNG DÂN LẦM BÀI 

a) Nền kinh tế tri thức: 
% 

— Nền kinh tế tri thức là nền kinh tế đã và đang được hình thành 

trong thê kỉ XXI, mang tính toàn cầu hoá, vừa hợp tác, vừa cạnh tranh 

cao. Yếu tố tri thức, chất xám chiếm phần lớn trong giá trị sản phẩm. 

— Nền kinh tê tri thức thực chất là nền kinh tê phát triển dựa trên 

nguồn vón, nguồn tài nguyên trí tuệ là chủ yếu. 

- Nền kinh tế tri thức xét về mặt tiêu dùng thì đó là nền kinh tê 

mang tính học tập nghiên cứu, phát minh mà trong đó trí tuệ con 

người ngày càng được coi trọng đặc biệt. 

— Nguồn tài nguyên của nền kinh tế tri thức chính là thông tin, 

giáo dục, tri thức..., đây là nguồn tài nguyên mới không thể cạn kiệt 

do lực lượng tri thức ngày càng tăng cả về sô lượng và chất lượng. 

b) Việt Nam có những điều kiện thuận lợi để tiếp cận nền kinh 

tế tri thức: ị 
— Đảng và Nhà nước luôn đề ra các đường lối, chính sách đặc biệt 

quan tâm phát triển về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, ... 

- Tiềm nàng về trí tuệ và tri thức của con người Việt Nam là rất lớn: 

+ Ở trong nước: Đã có một lực lượng trí thức trưởng thành qua thử 
thách xây dựng và bảo vệ Tố quốc. Lực lượng trí thức trẻ tăng cả về sô 

lượng và chất lượng, họ năng động, thông minh và sáng tạo. Như bước 

đầu phần mềm của Việt Nam đã được thế giới biết đến qua “Poprap 

for Window” của Viện Công nghệ Thông tin thuộc Trung tâm Khoa 

học tự nhiên và Công nghệ quốc gia làm theo đơn đặt hàng của Liên 

Hợp quốc. 

+ Ở nước ngoài: Việt kiều ở nhiều nơi trên thế giới luôn hướng về 

Tổ quốc,-họ sẵn sàng đem những tri thức đã học để được góp phần xây 

dựng đất nước: ví dụ: Hiện nay ở Mĩ có hơn 200.000 Việt kiều đang 

làm việc tại thung lũng Si-li-con... 

- Nhiều cơ sở vật chất — kĩ thuật, của nước ta đã và đang được hình 

thành sẽ là cái nôi của nền kinh tế tri thức nước nhà như: Công nghệ 

thông tin, công nghệ phần mềm, công nghệ xây dựng cầu, công nghệ 
sinh học. 

- Vị trí địa lí của nước ta thuận lợi cho công cuộc mở cửa tiếp cận, 

giao lưu, hội nhập với nền kinh tê của thế giới và khu vực. 
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c) Hướng phát triển nền kinh tế tri thức của Việt Nam trong 

tương lai: 

- Đẩy mạnh giáo dục, nâng cao nhận thức toàn dân, xây dựng đội 
ngũ trí thức trẻ đủ sức làm tròn sứ mệnh của lịch sử. 

- Đối mới tư duy trong quản lí và thực hiện, ứng dụng linh hoạt 

phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của đất nước. 

— Có chính sách thoả đáng để tạo nguồn lực và khai thác có hiệu 

quả các nguồn lực mới (như giáo dục - thông tin - tri thức, ...). 

- Đầu tư có chiều sâu, bám sát các ngành mũi nhọn của Nhà nước 

như: Công nghệ thông tin, công nghệ phần mềm, công nghệ sinh học, 

chủ động tham gia quá trình hoạt động của các khu công nghệ cao để 
sớm tiếp cận nền kinh tế tri thức của thế giới. 

n. NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT 

TRIỂN TRÊN THẾ GIỚI LÀ BỨC TRANH TƯƠNG PHẢN VỚI 

NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CÁC NƯỚC PHÁT TRIEN 

Câu 1: 

Hãy trình bày những thuận lợi và khó khăn của các nước đang phát 

triến khi tham gia vào quá trình toàn cầu hoá. 

I HƯỚNG DẪN LÀM BẢI 

* Thuận lợi: 

- Thu hút vốn, kĩ thuật, công nghệ từ các nước phát triển để tạo sự 
tảng tốc trong các ngành kinh tế. 

- Sử dụng tốt hơn nguồn tài nguyên thiên nhiên, lao động trong nước. 

- Mở rộng thị trường xuất khẩu. 

- Nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tê về các vấn đề xã hội 

như: Dân số, dịch bệnh, môi trường, ... 

* Khó khăn: 

— Các nước phát triển thường đầu tư vào các nước đang phát triển 

các ngành công nghiệp có trình độ công nghệ chưa phải tiên tiến nhất 

hoặc lạc hậu và dễ gầy ô nhiễm môi trường. 

- Nguồn tài nguyên ngày càng cạn kiệt. 

— Hàn£ hoá làm ra khó cạnh tranh với các nước phát triển. 

- Các nước phát triển bảo hộ nền nông nghiệp của mình làm hạn 

chê sự xâm nhập các sản phẩm của các nước đang phát triển. 
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— Nền kinh tế bị lệ thuộc vào nước ngoài và bị tư bản nước ngoài 

lũng đoạn. 

— Vấn nạn "chảy máu chất xám". 

— Vấn đề toàn cầu hoá làm cho khoảng cách giữa các nước giàu và 

nghèo ngày càng xa, tỉ lệ mù chữ ở các nước đang phát triển vẫn còn 

cao, các dịch bệnh vẫn phát triển, ô nhiễm môi trường vẫn chưa được 

cải thiện đáng kể, ... 

Câu 2: 

a) Sự khác nhau trong vấn đề đô thị hoá của các nước phát triển và 

đang phát triển như thế nào? 

b) Hướng giải quyết ra sao? 

c) Liên hệ thực tê Việt Nam. 

HƯỞNG DẪN LÀM BÀI 

a) Sự khác nhau trong vấn đề đô thị hoá giữa các nước phát 

triển và dang phát triển: 

Đô thị hoá là nét đặc trưng của thời đại ngày nay, quá trình đô thị 

hoá diễn ra khác nhau giữa các nước, các khu vực. 

Ở các nước phát triển; quá trình đô thị hoá gắn với quá trình công 

nghiệp hoá hàng trăm năm nay. Tỉ lệ dân số đô thị cao, thành phố 

được xây dựng với quy mô và định hướng rõ rệt. Các thành phố lớn 

đang dãn dân ra các thành phố vệ tinh, tạo nên các dải thành phố 

trải rộng trong không gian. Thay đổi cơ cấu kinh tế dẫn đến sự thay 

đổi các chức năng của thành phố. Thành phô mang chức năng dịch vụ 

nhiều hơn chức năng trung tâm công nghiệp. 

Ở các nước đang phát triển, đô thị hoá nhiều khi không xuất phát 

từ quá trình công nghiệp hoá mà chỉ là sự di cư tự do ồ ạt của người 

dân nông thôn vào thành phố kiếm sống gây nên những khó khăn lớn 

như: Thiếu chỗ ở, thiếu việc làm, thiếu lương thực, thực phẩm. Một 

loạt các khu nhà ổ chuột mọc lên ven đô thị của các nước đang phát 

triển chính là kết quả của những cuộc di dần tự do này. 

Ớ một sô nước đang tiến hành công nghiệp hoá, việc tăng đột ngột 

số lượng người và xe cộ trong khi đường giao thông chưa được cải tạo 

gây nên tình trạng tắc nghẽn giao thông vận tải các thành phố, đặc 

biệt là trong những giờ cao điểm. 
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b) Hướng giải quyết: 

- Các nước đang phát triển cần học tập và rút kinh nghiệm từ quá 
trình đô thị hoá ở các nước phát triển. 

- Đô thị hoá gắn liền với công nghiệp hoá. 

- Phát triển hệ thống giao thông vận tải công cộng. Ví dụ: Xe buýt, ... 

c) Liên hệ Việt Nam: 

- Việt Nam cũng chịu tình trạng chung như các nước đang phát 

triển trong quá trình đô thị hoá: Quá trình đô thị hoá không xuất 

phát từ quá trình công nghiệp hoá. 

- Dãn dân ra ven đô thi. 

- Thành lập nhiều khu công nghiệp mới, cụm công nghiệp mới, 

phát triển liên đô thị. Ví dụ: TP. Hồ Chí Minh phối hợp với các thành 

phố khác trong vùng như: Vũng Tàu, Biên Hoà, ... 

- Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lí, phát triển công nghiệp chế biến.ở 
nông thôn đế hạn chế bớt luồng di dân từ nông thôn vào thành thị. 
Câu 3: 

Ti trọng các ngành trong tổng thu nhập quôc dân của một sô nước 

I 
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Cơ cấu lao động của một sô" nước. 

■ ị • _ (Đơn vị: %) 

Ngành 

[uốc gia 
• 

Anh Mê-hi cô An-giê-ri In đô-nê*xi-a 

Nông 

nghiệp 

1970 3,2 39,4 40,0 63,3 

1980 2,6 25,8 30,7 57,2 

1990 2,2 23,7 24,8 53,4 

Công 

nghiệp •• 

1970 44,8 22,9 20,0 13,3 

1980 37,7 20,3 28,5 13,1 

1990 28,2 21,0 29,9 15,9 

Dich vu • • 1970 52,0 37,7 40,0 23,4 

1980 59,7 53,9 40,8 29,7 

1990 69,6 55,3 45,2 30,7 

a) Nhận xét: quốc gia nào thuộc nhóm nước có nền kinh tế phát 

triền, quôc gia nào thuộc nhóm nước có nền kinh tế đang phát triển? 

b) Nêu nhận xét và giải thích về sự biến đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu 

lao động ở các nước. 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Nhận xét: 

— Nước Anh là nước thuộc nhóm các nước có nền kinh tê phát triển. 

— Các nước Mê-hi cô, An-giê-ri, In đô-nê-xi-a thuộc các nhóm nước 

đang phát triển. 

b) Nhậnrxét — giải thích: 

Qùa bảng sô liệu, nền kinh tế các nước đều có sự chuyển biến. 

— Tỉ lệ khu vực sản xuất nông nghiệp giảm. 

— Tỉ lệ khu vực sản xuất công nghiệp và dịch vụ tăng ở các nước 

đang phát triển. 

-‘:Nước Anh: nông nghiệp và công nghiệp giảm. Ngành dịch vụ 
tăng và chiếm tỉ trọng cao trong tổng thu nhập quôc dần. 

* Giải thích: 

— Khu vực nông nghiệp: Phần lớn các nước có tỉ trọng đóng góp của 
nông nghiệp đều giảm. 
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+ Sự thay đổi tỉ trọng về giá trị đóng góp và cả số người tham gia 

vào các ngành kinh tế theo hướng: Giảm khu vực sản xuất vật chất, 

tăng khu vực dịch vụ. 

+ Tỉ trọng đóng góp của công nghiệp ở các nước đang phát triển có 

xu hướng tàng lên. 

+ Ngành dịch vụ ở các nước phát triển cũng như đang phát triển 

đang tăng dần và chiếm tỉ trọng cao. 

- Khu vực công nghiệp: 

+ ở các nước phát triển, tỉ trọng công nghiệp giảm. 

+ Ở các nước đang phát triển hầu hết tăng do xu thê công nghiệp 

hoá nền kinh tế. 

- Khu vực dịch vụ: 
• • • 

+ Nhìn chung tăng cả về lao động lẫn giá trị đóng góp cho tổng thu 

nhập quôc dân của các nước. 

Kêt luận: Nền kinh tế của các nước đều có xu hướng giảm khu vực 

nông nghiệp, tăng khu vực dịch vụ. 

Câu 4: 

Hãy chứng minh nền kinh tế — xã hội của các nước đang phát triển 

trên thế giới là bức tranh tương phản với nền kinh tế - xã hội của các 

nước phát triển. 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 
m 

* Tình hình chung: 

- Các nước đang phát triển là các nước có nền kinh tê — xã hội 

phát triển chưa cao. 

- Phần lớn các nước này đã từng là thuộc địa bị các nước đê quốc 

thống trị. 

- Nền kinh tế - xã hội bị kìm hãm trong một thời gian dài nay 

đang trong thời kì phát triển. 

- Các nước đang phát triển có khoảng trên 170 nước, chủ yêu ở 

châu Á, Phi, Mĩ La-tinh. 

- So với thê giới, dân số các nước đang phát triển ở châu Á, châu 

Phi chiếm gần 70% nhưng tổng sản phẩm xã hội chỉ chiếm 5%. 

* Đặc điểm kinh tế: ■ 

- Các ngành ở khu vực I và II tuy đóng góp nhiều cho GNP song 

cũng đang gặp nhiều khó khăn. 
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— Sức sản xuất, chất lượng sản phẩm chưa đủ sức cạnh tranh trên 
thị trường. 

— Trình độ công nghệ còn thấp kém, người lao động thiếu chuyên 
môn kĩ thuật. 

— Cải cách kinh tế gặp nhiều khó khăn. 

* Dặc điểm xã hội: 

— Bùng nổ dân sô d một sô" nước đang phát triển. 

— Đa sô" các nước đang phát triển có mức sông thấp. 

— Đô thị hoá tự phát và di dân ra nước ngoài. 

* Sự phân hoá trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các 

nước đang phát triển: 

— Nhóm các nước và lãnh thổ công nghiệp mới (NIC - New 
Industrial Countries). 

— Nhóm các nước đang phát triến (DC = Developing Countries). 

— Nhóm các nước chậm phát triển (LDC = Least Developing 
Countries). 

Câu 5: 

a) Phân tích đặc điểm kinh tê" các nước đang phát triển. 

b) Hãy trình bày nguyên nhân dân tới sự phân hoá và sự phân hoá 
kinh tê' - xã hội ở các nước đang phát triển. 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Phân tích dặc điếm kinh tê các nước đang phát triển: 

+ Nông nghiệp là ngành kinh tê chính của nhiều nước đang phát 

triển. Đặc biệt là các nước ở châu Phi, Nam Á, Đông Nam Á. Trình độ 
kĩ thuật thấp kém nên còn phụ thuộc nhiều vào tự nhiên. Việc sản 

xuất các nông phẩm nhiệt đới để xuất khẩu đóng vai trò quyết định 

trong nền kinh tế của nhiều nước. 

+ Công nghiệp còn thâp kém. Chủ yêu vẫn là các ngành công 

nghiệp truyền thống (khai khoáng, chê" biến nông phẩm, dệt, ...). Các 

ngành công nghiệp với kĩ thuật cao được phát triển rất hạn chê' lại 

phụ thuộc vào vôn đầu tư nước ngoài. 

+ Cải cách kinh tê" đê" phát triển đất nước. Đến năm 1992, 85% các 

nước đang phát triển đã tiến hành cải cách kinh tê", tập trung vào các 
đặc điểm: 

— Thay đối về cơ câu kinh tê, tập trung phát triển một sô ngành 
kinh tê" mang lại lợi nhuận cao. 
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- Cải cách hệ thống tài chính, hạn chế vay nợ nước ngoài, chỉ tiêu 

chọn lọc, tăng nguồn thu trong nước. 

- Tự do thương mại, mở rộng xuất khẩu, tham gia vào thị trường quốc 

tế - kích thích sản xuất phát triển. Nâng cao chất lượng hàng hoá. 
• % 

- Tư nhân hoá để người dân ngày càng được tham gia vào quá 

trình sản xuất xã hội. 

b) Nguyên nhân dàn tới sự phản hoá và sự phân hoá kinh tế- 

xã hội ở các nước đang phát triển: 

* Nguyên nhãn: 

^ ^ ^ y xã hội địa lí, do môi quan hệ kinh tê quốc 

tê về đường lôi phát triển kinh tế — xã hội khác nhau dẫn tới sự 
phân hóa những nhóm nước có trình độ phát triển kinh tế - xã hội 
khác nhau. 

• Sự phân hoá: 

- Nhóm các nước và lãnh thổ công nghiệp mới (NIC): 

+ Châu Á có 4 quốc gia và lãnh thổ: Hàn Quốc, Hồng Kông(1), 

Đài Loan, Xin-ga-po và 3 nước ở châu Mĩ La-tinh: Bra-zin, Mê-hi cô, 

Ac-hen-ti-na. 

+ Các nước này trải qua 3 giai đoạn phát triển công nghiệp: 

• Giai đoạn 1: (Chiên lược thay thê nhập khẩu) 

Ưu tiên phát triển các ngành phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước 

(dệt, thực phẩm, hàng tiêu dùng). Đã thay thế được hàng nhập khẩu. 

• Giai đoạn 2: (Chiến lược xuất khẩu) 

Đẩy mạnh những ngành truyền thống cần nhiều lao động (quần áo, 

giày dép...), đồng thời nhập máy móc hiện đại công nghệ tiên tiến để 
sản xuất những mặt hàng chất lượng cao phục vụ xuất khẩu (dẫn chứng). 

• Giai đoạn 3: (Sản xuất những mặt hàng chất lượng cao) 

Hợp tác với nước ngoài đế có mặt hàng có chất lượng cao: máy 

thông tin, thiết bị vô tuyến, ôtô, vật liệu bán dẫn (dẫn chứng). 

Bước đầu đã xuất khẩu vôn và công nghệ. 

- Nhóm các nước có trình độ phất triển trung bình. 

+ Chiếm đa số Đông Nam Á, Nam Á, Bắc Phi, Mĩ La-tinh. 

(1) Đặc khu hành chính của Trung Quốc. 

281 



+ Nền kinh tế dựa vào sản xuất nông nghiệp và khai thác tài 

nguyên thiên nhiên (dẫn chứng). 

— Nhóm các nước chậm phát triển. 

+ Rất nghèo về tiềm năng kinh tế. 

+ Trình độ xã hội thấp kém. 

+ Nạn đói thường xuyên đe doạ. 

+ Bình quân thu nhập thấp. 

+ Tập trung ở châu Phi, Nam Á, một bộ phận ở Trung Mĩ, Đông 

Nam Á. 

Câu 6: 

Quan sát bảng số liệu dân số thế giới qua một số năm dưới đây, 

hãy nêu nhận xét và giải thích về tình hình biến động dân số thế giới 

từ năm 1950 đến năm 2000: 

Năm Dân số các nước phát 

triển (tỉ người) 

Dân sô các nước dang 

phát triển (tỉ người) 

Đô thi 
• 

Nông thôn Đô thi • Nông thôn 

1950 0,44 0,39 0,29 1,38 

1975 0,75 0,34 0,81 2,17 

2000 0,99 0,26 0,96 2,89 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

* Nhận xét: 

+ Dân số thê giới gia tăng nhanh, sự gia tăng nhanh dân sô trên 

thế giới diễn ra chủ yếu ở các nước đang phát triển. 

* Từ những năm 1950 đến năm 1975: 

— Các nước phát triển: từ 0,83 tỉ người tăng lên 1,09 tỉ người. 

— Các nước đang phát triển: từ 1,67 tỉ người tăng lên 2,98 tỉ người. 

— Tỉ lệ dân sô của các nước phát triển trong tổng sô dân thê giới, 

giảm dần từ 33,2% xuống còn 24,3%. 

+ Tính đến năm 1975, sô dân phần bố ở hai khu vực: đô thị — nông 

thôn có sự khác biệt giữa các nhóm nước. 

— Các nước phát triển: trên 68% dân số sống ở đô thị. 

— Các nước đang phát triển: chỉ mới trên 27% dân sô sông ở đô thị 

(chưa đạt 1/3 tổng số dân). 
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* Giải thích: 

- Từ sau Chiến tranh thế giới thứ II, các nước thuộc địa châu Á, 

châu Phi lần lượt giành được độc lập, điều kiện kinh tế — xã hội được 

cải thiện, mức sống nhân dân tăng lên, tỉ suất tử giảm nhanh trong 

khi tỉ suất sinh vẫn còn cao nên tỉ lệ tăng dân sô tự nhiên cao (nhất 

là ở các nước châu Phi, tỉ lệ tàng tự nhiên của đa sô các nước trên 

dưới 3% năm). . 

Những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học — kĩ thuật hiện đại 

đã tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế — xã hội thế giới: 

+ Trong lĩnh vực y tế: Những thành tựu trong lĩnh vực này góp 

phần giảm tỉ suất tử, tăng tuổi thọ của nhân loại. 

+ Trong lĩnh vực kinh tế: Cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại 

đã thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá diễn ra trên toàn thế giới làm 

thay đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của cả nước, đẩy nhanh quá 

trình đô thị hoá trên toàn cầu. s . Ị 

- Ở các nước đang phát triển: Dân sô đô thị tăng ngoài nguyên 

nhân do công nghiệp hoá còn có sự gia tăng dân sô quá nhanh nên ở 
khu vực nông thôn thiếu việc làm, dẫn đến tình trạng xuất cư đến các 

vùng đô thị. 

Câu 7: 

a) Nêu nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự suy giảm kinh tê của các 

nước đang phát triển. 

b) Trình bày những biện pháp đối phó và ngăn chặn tình trạng suy 

giảm kinh tế hiện nay ở các nước đang phát triển. 

c) Liên hệ với nước ta. 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Nguyên nhăn trực tiếp chính dẫn đến sự suy giảm kinh tê 

của các nước đang phát triển: 

- Do chính sách phát triển kinh tê của các nước đang phát triển ở 
châu Á và Mĩ La-tinh theo xu hướng hướng ngoại quá mức, làm mất 

cân đôi giữa thị trường nội địa và bên ngoài. 

- Lấy ví dụ điển hình ở các nước Đông Nam Á như Thái Lan, 

Ma-lai-xi-a, In đô-nê-xi-a. 

- Mức độ lệ thuộc tài chính của nhiều nưđc vào nước ngoài như 
Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Hàn Quốc, Ac-hen-ti-na, Bra-xin, ... đã ảnh hưởng 

đến việc khai thác và sử dụng nguồn lực phát triển kinh tê — xã hội 

của mỗi nước. 
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- Năm 2001, nền kinh tế của các nước Hoa Kì, EU, Nhật Bản, nhất 

là sau hậu quả của cuộc khủng bố (11-9-2001) vào Hoa Kì, khiến cho 

nhieu nươc gặp khó khăn vê kỉnh tê (có dẫn chứng và lí giải). 

- Kinh tế Nhật Bản chưa có dấu hiệu thoát ra khỏi trì trệ. Nhật 

Bản đang rơi vào đợt suy thoái thứ ba liên tiếp trong vòng một thập 

niên, dẫn đến các luồng đầu tư nước ngoài giảm (lấy ví dụ về kinh tế 
để làm rõ vấn đề). 

b) Nhưng biẹn phap đoi pho và ngăn chặn tình trạng suy giảm 

kỉnh tê ở các nước đang phát triển: 

- Tự do hoá thương mại và siết chặt công tác điều hành, tăng 
cường, quản lí bằng pháp luật. 

- Cắt giảm lãi suất và tăng cường các biện pháp kích thích tài 

chính nhằm khơi dậy và phát huy nguồn nội lực để phục hồi trở lại 
nền kinh tế. 

- Tăng cường quan hệ giữa các nước phát triển và các nước đang 
phát triển. 

- Mở rộng hợp tác giữa các nước đang phát triển và các nước phát 

triển trên cơ sở liên doanh hợp tác theo xu hướng toàn cầu hóa. 

c) Liên hệ Việt Nam: 

Do xác định được nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội (nguồn lực 

trong nước đóng vai trò quyết định), nên trong năm 2000 và 2001 nền 

kinh tế nhiều nước suy giảm nhưng nước ta vẫn giữ được mức tàng 

trưởng kinh tế khoảng 7% so với khu vực và thế giới => nền kinh tế 
nước ta phát triển ổn định. 

Câu 8: 

Cho các số liệu sau ở nước B: 

Năm Tỉ lệ lao động 

_[LJơn vị: ”/0) 

Mức đóng góp trong GDP 

Nông 

nghiệp 
Công 

nghiệp 
Dich • 

VU • 

Nông 

nghiệp 
Công 

nghiệp 
Dich • 

VU • 

1970 3,2 44,8 52,0 2,4 38,7 ' 58,9 

1980 2,6 37,7 59,7 1,8 37,5 60,7 

1988 2,3 29,2 68,5 1,6 35,0 63,4 

a) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện các số liệu trên. 
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b) Qua số liệu và biểu đồ, hãy rút ra nhận xét về cơ cấu, tốc độ phát 

triển và trình độ phát triển của nền kinh tế nước B. Dự đoán nước 
này thuộc nhóm nước nào đã học? 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Vẽ hai biểu đồ dạng miền (chính xác, đẹp, có ghi chú, có tên 
biểu đồ). 

b) Nhận xét: 

- Về cơ cấu nền kinh tế: 
% 

+ Từ 1970, dịch vụ đã có tỉ lệ lao động và mức đóng góp lớn trong 

GDP. Đên năm 1988 trở thành ngành trọng yếu. 

+ Giai đoạn 1970 - 1988, ngành công nghiệp cũng có vai trò lớn 

trong nền kinh tế. Mặc dù tỉ lệ lao động công nghiệp giảm khá nhiều 

nhưng mức đóng góp vào GDP của công nghiệp giảm ít - chứng tỏ 
năng suất lao động công nghiệp tăng khá nhanh. 

+ Ngành nông nghiệp luôn có vị trí thứ yếu và có tốc độ phát triển 

chậm do tỉ lệ lao động giảm chậm hơn so với mức giảm tương đối về tỉ 
lệ đóng góp vào GDP. 

- Về tốc độ phát triển: 

+ Giai đoạn 1970 - 1988, hai ngành công nghiệp - nông nghiệp 

liên tục giảm tương đối cả về tỉ lệ lao động và mức đóng góp vào GDP, 

trong khi ngành dịch vụ liên tục tăng. Tuy vậy, mức thay đổi chưa 

lớn. Như vậy tốc độ phát triển kinh tế chỉ ở mức trung bình. 

- Về trình độ phát triển: 

+ Ngay từ năm 1970, nước B đã có trình độ phát triển kinh tế cao. 

Mặc dù tốc độ phát triển chậm nhưng ổn định. Như vậy trình độ kinh 
tế ngày càng được nâng cao. 

Qua các nhận xét trên, có thể dự đoán nước B thuộc nhóm các nước 
phát triển hàng đầu thế giới 

Câu 9: “ 

Tỉ lệ đóng góp GDP của các nước 

(Đơn vị: %) 

NƯỚC Nông nghiệp Công nghiệp 

\ ^ V V V* /V/ 
• * 

Dỉch vu 
• • 

A 2 23 75 

B 8 45 47 

c 36 _27 37 



D 9 36 55 

E 20 38 42 

G 3 30 67 

a) Vẽ biếu đồ tam giác thể hiện tỉ lệ đóng góp GDP của các nước. 

b) Phân loại các nước trên. 

c) Nhận xét vai trò các ngành kinh tế. 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Vẽ biểu đồ tỉ lệ đóng góp GDP (%) của các nước: 

(Học sinh vẽ đúng: số liệu, tỉ lệ, tiêu đề, ghi chú, hài hoà) 

b) Phân loại 3 nhóm nước: 

— Phát triển: A, G. 

— Công nghiệp mới B, D. 

— Đang phát triển c, E. 

c) Nhận xét: 

• Nhóm nước A và G: Dịch vụ đóng vai trò chính trong tỉ lệ đóng 

góp vào thu nhập quốc dân, thứ 2 là công nghiệp còn nông nghiệp 

đóng góp tỉ lệ nhỏ. 

• Nhóm nước B và D (NIC): Dịch vụ và công nghiệp có vai trò 

tương đương nhau trong tỉ lệ đóng góp vào tổng thu nhập quốc dân và 

có khuynh hướng tăng, tỉ lệ dịch vụ giảm đối với công nghiệp. Nông 

nghiệp chiếm tỉ lệ thấp nhất nhưng vẫn còn đáng kể trong thu nhập. 

• Nhóm nước c và E (đang phát triển) giá trị đóng góp của khu vực 

II và III vào thu nhập quốc dân tương đương nhau, trong đó, tỉ lệ đóng 

góp của nông nghiệp ngày càng giảm song vẫn còn chiêm tỉ lệ cao 

trong thu nhập quốc dân. 

Cụ thể: 

• Nh6m 1: Sản xuất vật chất (nông + công nghiệp) đã chuyến sang 

tự đông hoá nên năng suất lao động rất cao. về lao động, ở các ngành 

sản xuất vật chất chiếm dụng rất ít nguồn nhân lực, trong khi đó đại 

bộ phận lao động hoạt động trong ngành dịch vụ. 

• Nhóm 2: Sản xuất vật chất bằng cơ giới hoá và một phần tự động 

hoá nên năng suất lao động cao, sô lao động trong sản suất vật chất 

vẫn còn chiếm tỉ lệ tương đương với dịch vụ. 

• Nhóm 3: Chủ yếu là sản xuất vật chất, lao động thủ công chiêm 

đa số trong nguồn lao động nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, còn 

trong công nghiệp và dịch vụ chiếm tỉ lệ rất thấp. 
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m. ĐẶC ĐIỂM CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIEN ở châu á 
4 

Câu 1: 

Căn cứ vào báng sô liệu dưới đây (năm 1992): 

\. Quốc 

\ gia 

Tiểu 

mục \ 

Ả-rập 

Xê-iít 

1-ran 

• 

Các tiểu 

vương quốc 

Ả rập thống 

nhât 

Cô-oet Ô-man Ca-ta 1-rắc 

Diện tích 

(nghìn km2) 2.150 1.648 83,6 17,8 212,4 11,0 435 

Dân số (triệu 

người) 
14,6 59,0 1,8 2,0 1,6 0;35 20,2 

Sản lượng 

dầu mỏ 
(triệu tấn) 

420 173 112,5 53 37 20,87 20,81 

Thu nhập 

bình quân 

theo đầu 

người (USD) 

7.800 2.200 20.500 17.000 8.000 21.300 850 

Hãy: a) Lập biểu đồ sản lượng dầu mỏ của một số nước Tây Á. 

b) Rút ra những nhận xét cần thiết. 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Vẽ biểu đồ: 

- Vẽ biểu đồ cột (đúng, chính xác, đẹp cần thể hiện đầy đủ kí hiệu, 

tên biểu đồ ...). 

b) Nhận xét: 

- Nước sản xuất nhiều dầu mỏ nhất: Ả-rập Xê-Út, (gấp 20 lần nước 

ít nhất). 

- Những nước sản xuất ít nhất: Ca-ta, I-rắc, ... 

- Nước có diện tích nhỏ đạt sản lượng dầu khá cao là: Các tiểu 

vương quốc Ả Rập thống nhất, Cô-oet, Ca-ta. 

- Nước có sản lượng dầu mỏ tính theo đầu người cao nhất: Các tiểu 

vương quốc Ả Rập thống nhất (62,5 tấn/năm/người); Ca-ta (> 59 

tấn/năm/người); Cô-oet (26 tấn/năm/người). 

- Ba nước có thu nhập bình quần đầu người cao nhất là ba nước có 

bình quân sản lượng dầu cao nhất khu vực. 
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— Những nước sản xuất nhiều dầu nhất nhưng bình quân thu nhập 

đầu người lại thấp nhất: Ả-rập Xê-ut, I-ran do dân số đông. 

Câu 2: 

a) Những biểu hiện của xu hướng quốc tế hoá nền kinh tế - xã hội 
trên thế giới. 

b) Vị trí và vai trò của Việt Nam trong khối ASEAN? 

HƯỚNG DẪN LẢM BÀI 

a) Những biểu hiện của xu thế quốc tế hoá nền kinh tế - xã hội 

trên thế giới: 

-Sự phân công lao động quốc tế ngày càng sâu và rộng. 

Phân công lao động quôc tê thực chât là quá trình chuyên môn hoá, 

hợp tác hoá. Chuyên môn hoá càng sâu thì hợp tác hoá càng phải mở 
rộng và chặt chẽ. Ngày nay nhiều sản phẩm trên thị trường thế giới 

tuy mang nhãn hiệu của một quốc gia, nhưng thực chất lại là sản 

phẩm hợp tác của nhiều quốc gia (ví dụ chứng minh). 

— Tình trạng phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia. 

Trong điều kiện nền sản xuất đa dạng như hiện nay, không một 

quôc gia nào có thê tự mình đáp ứng được đầy đủ các điều kiện cần 

thiết,cho sản xuất, từ khẩu cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, thiết bị 
đến các khẩu chế biến, thị trường, lưu thông, ... về kĩ thuật, các nước 

vẫn phải phụ thuộc nhau, kể cả các nước có trình độ phát triển cao 

hơn (ví dụ chứng minh). 

— Vai trò ngày càng lớn của các công ty xuyên quốc gia (đa quốc già). 

Các công ty tư bản này là của các nước tư bản phát triển, có chi nhánh 

ở nhiều quốc gia khác nhau, nắm trong tay những nguồn của cải vật chất 

rất lớn và chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng trên thế giới Thực 

chất của các công ty này là những tổ chức tài chính công nghiệp lớn của 

các nước phát triển, hiện đang nắm giữ 62% tổng giá trị xuất nhập khẩu 

trên thế giới và chi phối 85% kĩ thuật và công nghệ mới, hoạt động của 

chúng đã gián tiêp góp phần quốc tế hoá nền kỉnh tế thế giới và làm cho 

các nước có quan hệ chặt chẽ với nhau. 

— Các môi quan hệ quốc tế ngày nay đã vượt qua cổ ranh giới giữa 

các quôc gia có chê độ chính trị, xã hội khác nhau. 

— Trong thời kì hiện nay, trước nhu cầu về giao lưu kinh tê và trao 

đổi thông tin khoa học - kĩ thuật, nhiều nước thấy cần thiết phải mở 
cửa đế' hội nhập vào sự phát triển chung của nền kinh tế thế giới. 
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Mặt khác, nhiều vấn đề kinh tế - xã hội ngày nay không thể giải 

quyêt một cách có hiệu quả ở quy mô quốc gia hay quy mô khu vực mà 

phải ở quy mô toàn thế giới. Đó là những vấn đề có tính toàn cầu. 

Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội trên thế giới hiện nay rất 

phức tạp. Xu thế vừa đấu tranh, vừa hợp tác đang diễn ra trên nhiều 
lĩnh vực. 

Hợp tác để các bên cùng phát triển, đấu tranh đế chống sự can 

thiệp vào nội bộ các quốc gia và chống âm mưu thực dân hoá bằng con 
đường kinh tế. 

b) VỊ trí và vai trò của việt Nam trong khối ASEAN: 

- ^1 ^la h cua Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á -=> ưu thế 
của vị trí địa lí. 

• • 

Đặc điem ve diẹn tích, dân sô, cơ cấu kinh tê, quy mô GNP và 

GDP, thu nhập bình quân theo đầu người của Việt Nam so với các 
quốc gia khác trong khối ASEAN. 

- Việt Nam đã là thành viên của khối ASEAN, APEC. 

- Việt Nam nhận đầu tư từ các nước, đồng thời trao đổi hàng hoá 
với các nước trong khu vực. 

- Việt Nam tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội, môi 
trường trên quy mô khu vực và toàn cầu. 

Câu 3: 

ASEAN là một tổ chức kinh tê khu vực: 

a) Nêu những hiểu biết của mình về tổ chức này. 

b) Hướng phát triển của tổ chức này là gì? 

c) Việt Nam có thuận lợi và khó khăn gì khi gia nhập ASEAN và 
AFTA? 

HƯỚNG DẪN LÀM BẢI 

a) Tổng quan về ASEAN: 

• (Xem đáp án câu 1, đề thi chính thức năm 1998) 

b) Hướng phát triển: 

- Mở rộng hợp tác kinh tế với các thành viên của khối AFTA (Tư 
do mậu dịch Đồng Nam Á). 

- Mở rộng hợp tác kinh tế với các nước Liên minh châu Âu, 
(ASEAN - EU), ASEM. 

- Hợp tác trong lĩnh vực giao thông du lịch. 
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c) Việt Nam cố những thuận lợi và khó khăn khi gia nhập 

ASEAN và AFTA: 

— Thuận lợi: 

+ Một sô" quốc gia có trình độ phát triển cao -> trao đổi khoa học - 

kĩ thuật và kinh nghiệm quản lí. 

+ Dân số đông nguồn lao động dồi dào, giá nhân công rẻ -> thuận 

lợi hợp tác đầu tư. 

+ Tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng -» phát triển cơ cấu 

kinh tế đa dạng. 

+ Thị trường rộng lớn. 

+ Vị trí địa lí thuận lợi —> xuất, nhập khẩu hàng hoá nhanh chóng, 

thuận lợi. ; 
• • 

« 

+ Việt Nam và các nước ASEAN có sự giông nhau về các nông sản 

nhiệt đới và một số khoáng sản, lao động, ... nếu liên kết với nhau sẽ 

có những lợi thế cao hơn trong trao đổi quốc tế. 

+ Tăng cường buôn bán với các nước láng giềng là cần thiết không 

chỉ vì có nhiều hiệu quả kinh tế mà còn tạo thuận lợi cho các mối 

quan hệ ngoại giao, chính trị, quân sự, xã hội, văn hoá. 

- Khó khăn: 

Điều kiện phát triển có nhiều nét tương đồng -> nỗ lực lớn để hội nhập. 

Câu 4: 

a) Chứng minh các nước Đông Nam Á đã đạt được tốc độ tăng 

trương kinh tế cao trong thời gian gàn đây. 

Việt Nam đã học tập được những gì ở các nước Đông Nam Á để đẩy 

mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế đất nước? 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Tốc độ tăng trưởng kỉnh tế cao của các nước Đông Nam Á 

(ĐNÁ) trong thời gian gần đây: 

- Tốc độ tăng trưởng cao so với các khu vực khác trên thế giới. 

Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế là mục tiêu hàng đầu của các 

nước ĐNÁ, trên cơ sở thê mạnh về tài nguyên và nguồn lao động. 
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Sô liệu tốc độ tăng trưởng kinh tế qua một số năm. 

Đơn vi: % 

Nám Ma-lai-xi-a Thái Lan Phi-lip-pin Bru-nây In đô-nê-xi-a 

1987 3,7 4,6 0,9 1,4 4,1 

1988 8,1 11,1 6,7 2,2 4,2 

1995 8,8 8,7 5,4 5,5 7,1 

- Từ thập niên 60 của thế kỉ XX, các nước Đông Nam Á áp dụng 

chiên lược hướng ra xuât khấu đê thay thế nhập khẩu. 

b) Nguyên nhăn của sự tăng trưởng kinh tế: 

- Trước đây, nền kinh tế mang tính chất thuộc địa, phụ thuộc, nhưng 

hiện nay, cải tổ nền kinh tế, sản xuất hướng ra xuất khẩu thể hiện: 

+ Nông nghiệp vẫn được chú trọng phát triển do có nhiều thế mạnh 

(cây công nghiệp, cây lương thực, cây ăn quả, ... vùng nhiệt đới) trong 

quá trình công nghiệp hoá. 

+ Đẩy mạnh các ngành công nghiệp mũi nhọn để xuất khẩu (khai 

thác khoáng sản, chê biên dầu mỏ và sản xuất sản phẩm điện tử, ...). 

- Thực hiện chính sách mở cửa, khuyến khích đầu tư nhằm thu hút 

vôn, kĩ thuật đề không ngừng đối mới và hiện đại hoá các ngành công 
nghiệp. 

- Hình thành các khu chế xuất với các chính sách ưu đãi nhằm: 

+ Phục vụ xuất khẩu. 

+ Phát triển các ngành công nghiệp mới. 

+ Giải quyết việc làm cho dân. 

- Khai thác tiềm năng, nguồn lực của vùng (tài nguyên thiên 
nhiên, lao động, ...). 

c) Việt Nam đã vận dụng và thực hiện đổi mới: 

- Cải tổ nền kinh tê quôc dân từ năm 1986: Đổi mới nền kinh tế, 

xoá bỏ cơ chế quản lí quan liêu bao cấp chuyển sang kinh tê thị 
trường nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

- Kêt quả: Tốc độ tăng trưởng kinh tế vào loại khá, năm 1995: 

8,2%, năm 1998: 5,8% (là năm có khủng hoảng tài chính). 

- Mở cửa thu hút vôn đầu tư nước ngoài: Qua Luật Đầu tư ban hành 

năm 1987, sô vốn và dự án đầu tư vào Việt Nam ngày càng tăng. 

- Phát huy được tiềm năng sẵn có trong nước: Tài nguyên thiên 
nhiên và lao động, ... 
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Câu 5: 

Qua báng sô liệu Việt Nam trong tổng thể kinh tế ASEAN. 

NƯỚC Dân sô" 

1995 (triệu) 
GNP/người 

(USD) 

Tăng GDP 

(%) 

Xuất khẩu 

(tỉ USD) 

Bru-nây 0,3 18 500 • « 1,8 2,3 

In đô-nê-xi-a 196,5 780 7,4 42,2 

Ma-lai-xi-a 20,1 3530 9,3 68,7 

Phi-lip-pin 67,7 1010 5,7 14,6 
• 

Xin-ga-po 3,1 22 520 9,0 108,0 

Thái Lan 60,7 2315 8,5 54,2 

Viêt Nam • 74,6 220 9,5 5,2 

Lào 4,8 325 8,0 0,3 

Mi-an-ma 46,7 189 6,4 0,8 

(Nguồn: Asiaiveek Feb. 1996) 

a) Hãy nhận xét và phân tích vị trí của Việt Nam trong tổng thể 
kinh tế của ASEAN (qua dân số; GNP/người; tăng GDP; giá trị xuất 

khẩu). 

b) Bao giờ Việt Nam có thể trở thành nước công nghiệp mới (NIC)? 

Vì sao? 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Nhận xét và phân tích: 

— Đứng thứ hai về dân số, GNP đứng thứ 8. 

— Đánh giá về GDP tăng và giá trị xuất khẩu. Từ đó rút ra nguyên 

nhân vì sao. 

Đặc biệt, kinh tê đôi ngoại của Việt Nam phát triển mạnh trong 

những năm gần đây và Việt Nam đang nỗ lực phát triển sức sản xuất 

và chuyến dịch cơ cấu kinh tế của những nơi có thu nhập trung bình 

đế căn bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. 

b) * Bao giờ Việt Nam trở thành NIC: 

Đê trở thành NIC đòi hỏi: Tốc độ tăng trưởng kinh tê nhanh với 3 

tiêu thức: 
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- Bình quân GDP/người: 2.000ƯSD trở lên. 

- Xuất khẩu quy mô lớn và các sản phẩm chế biến kể cả các loại - 
sản phẩm có hàm lượng kĩ thuật cao. 

- Tập trung cao độ đầu tư của tổ chức kinh tế đa quốc gia. 

* Đối với Việt Nam 

- Vì tốc độ tăng GDP mới vượt qua 7% bình quân trong những năm 

gần đây, khoảng cách của Việt Nam về GNP/người so với bình quân 

của các nước NIC 4.200 USD/người (năm 1990) còn rất xa. 

- Nông nghiệp chiếm tỉ trọng lớn. 

- Xuât khẩu tăng nhưng tống giá trị hàng hoá xuất khẩu nhỏ. Bình 

quân kim ngạch xuất khẩu/người quá thấp. 

- Tỉ lệ dân cư thành thị thấp (21%). 

- Như vậy, nếu lấy mốc năm 1985 là thời điểm khởi đầu thì nhanh 

nhất cũng phải sau năm 2025, Việt Nam mới trở thành NIC (khoảng 
năm 2030). 

Câu 6: 
I 

Cho bảng sô" liệu sau: 

Tốc độ tăng trướng kinh tế của 4 quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á. 

Năm Thái Lan In đô-nê-xi-a Ma-lai-xi-a 
9_ 

_ ■ 

Phi-lip-pin 

1987 4,6 4,1 3,7 
# 

0,9 

1993 7,8 6,3 8,5 2,0 

1998 -8,0 -15,0 -5,0 -0,2 
• 

Qua đó hãy nhận xét về tình hình tăng trưởng kinh tế của 4 quốc 

gia tren va neu lí do, giái thích nguyên nhân vi sao có sự giảm sút 
mạnh trong năm 1998. 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

— Tôc độ tăng trưởng kinh tê của 4 nước khu vực Đông Nam Á biến 

động mạnh (từ năm 1987 đến năm 1993 tăng nhưng đến nàm 1998 

giảm mạnh xuống giá trị âm, ...) 

— Đạc biẹt năm 1998: In đô-nê-xi-a giảm mạnh nhất (tụt xuống 

21,3% so với năm 1993), sau đó là Thái Lan (15,8%). 

— Li do: Các nước Jiày bị ảnh hưởng trực tiêp của cuộc khủng hoảng 
tài chính. 
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— Nguyên nhân: 

+ Phụ thuộc quá nhiều vào bên ngoài (vốn + kĩ thuật, ...) ít chú ý 

việc huy động các nguồn lực trong nước, ... 

+ Cơ cấu đầu tư sai lầm, hụt hẫng vốn: Thị trường bị cạnh tranh 

gay gắt. Nguồn vốn trung và ngắn hạn đã bị chôn vào những lĩnh vực 

bất động sản. 

+ Kinh tế phát triển bất ổn định, thiếu vững chắc, nợ đáo hạn 

không kịp trả. 

Câu 7: 

a) Những cơ hội nào giúp cho sự mở rộng quan hệ hợp tác giữa nước 

ta và các nước Đông Nam Á? 

b) Những khả năng nào giúp cho việc mở rộng quan hệ kinh tế giữa 

nước ta và các nước Đông Nam Á? 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 
0 

a) Những cơ hội giúp mở rộng quan hệ hợp tác: 

— Nằm trong khu vực kinh tế phát triển năng động và nhạy cảm 

của thế giới. 

— Tận dụng thê mạnh vừa hợp tác vừa cạnh tranh. 
% • , • ' * t 

— Xu thế đối ngoại, tăng cường hợp tác trên thế giới 

— Đường lôi đổi mới: mở rộng quan hệ hợp tác của nước ta với các 

nước châu Á - Thái Bình Dương. 

b) Những khả năng giúp mở rộng quan hệ hợp tác:: 

— Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên của khu vực vì quyền lợi chính 

đáng của các nước có liên quan (Ví dụ: sông Mê Công, nguồn lợi biển, 

thềm lục địa). 
• • 

— Một số tài nguyên, khoáng sản quý, trữ lượng khá. 

— Nguồn lao động dồi dào và khá lành nghề. 

— Thị trường lớn và sức mua khá. 

— Với chính sách mở cửa, Nhà nước đã tạo ra môi trường đầu tư 
thuận lợi, khá thông thoáng. 

Câu 8: * . , •, 

Trình bày sơ lược tình hình phát triển kinh tế với đường lối hướng 

ra xuất khẩu của Thái Lan. 

HƯỚNG DẪN LẦM BÀI 

Thái Lan với dường lối kinh tế hướng ra xuất khẩu: 
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- Nền kinh tế của Thái Lan trong những thập niên 80: 

+ Thời kì này kinh tê Thái Lan chậm phát triển. 

+ Nông nghiệp là ngành chính, thu hút 80% lao động và 70% giá 

trị xuất khẩu, nhưng năng suất thấp, kĩ thuật canh tác lạc hậu. Cây 

trồng chính là: lúa gạo, cao su và khai thác gỗ tếch. 

+ Công nghiệp chỉ phát triển ở một số ngành: xay xát gạo, xẻ gỗ. 

Đường lối kinh tế hướng ra xuất khẩu. 

+ Từ năm 1985, Thái Lan thực hiện đường lôi kinh tê hướng ra 

xuất khẩu. Các ngành liên kêt chặt chẽ với nhau để xuất khẩu thu 

nhiều ngoại tệ. 

+ Tìm hiếu thị trường thế giới để hướng ra xuất khẩu, sản xuất 

những sản phẩm có khả năng cạnh tranh về giá và chất lượng ở thị 
trường nước ngoài 

- Xây dựng các ngành công nghiệp mũi nhọn phục vụ suất khẩu. 

- Nền nông nghiệp có nhiều ưu thê về nông sản xuất khẩu. 

- Du lịch và xuât khẩu lao động cũng rất được chú trọng. 

Câu 9: 

Dựa vào bảng sô liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tỉ 
lệ người thất nghiệp so với lực lượng lao động của một sô quốc gia 

Đông Nam Á. 

Dân số - lao động - việc làm ở một số nước Đông Nam Á năm 1995. 

(Đơn vị: triệu người) 

NƯỚC Lực lượng lao 

động 

Số người có 

việc làm 

Sô" người 

thất nghiệp 

Bru-nây 0,112 0,107 0,005 . 

In đô-nê-xi-a 86,36 
Ỳ 

80,11 6,25 

Ma-lai-xi-a 8,40 8,18 0,22 

Mi-an-ma 20,49 17,59 2,90 

Phi-lip-pin 33,00 26,67 6,33 

Thái Lan 33,00 32,58 0,42 

Xin-ga-po 1,75 1,70 0,05 
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HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

* Vẽ biểu đồ: 

- Xử lí sô liêu: 

Nước 
0 

Lực lượng 
lao động 

(triệu người) 

Số người có 
việc làm 

(triệu 

người) 

Số người 
thất nghiệp 

(triệu 

người) 

Tỉ lệ người 

thất nghiệp 

(%) 

Bru-nây 0,112 0,107 0,005 4,46 

In đô-nê-xi-a 86,36 80,11 6,25 7*24 

Ma-lai-xi-a 8,40 8,18 0,22 • 2,7 

Mi-an-ma 20,49 17,59 2,90 14,15 

Phi-lip-pin 33,00 26,67 6,33 19,18 

Thái Lan 33,00 • 32,58 0,42 1,27 

Xin-ga-po 1,75 1,70 0,05 2,86 

— Vẽ biểu đồ hình tròn: 
m 

— đô-nê-xi-a > Rphi-lip-pin = ĩkrhái Lan > R-Mi-an-ma > ^Ma-lai-xi-a > Rxin-ga-po > 

^Bru-nay 

— Vẽ chính xác, sạch đẹp, có tên biểu đồ, ghi chú đầy đủ, 

Câu 10: 

a) Dựa trên cơ sở nào để nói bôi cảnh quôc tê hiện nay đang tạo ra 

• ^ ƠI cỉ*^^) nền kinh tế nước ta hội nhập vào nền 
kinh tê thê giới và khu vực? 

b) Hãy trình bày những khả năng mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế 
của nước ta với các nước Đông Nam Á. 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Những cơ sở tạo ra thời cơ và thuận lợi mới cho nền kinh tế 
nước ta hội nhập vào nền kinh tế thế giới và khu vực: 

— Tình hình kinh tê — xã hội, chính trị thê giới biến chuyển rất 
nhanh chóng. 

+ Xu thế quốc tế hoá, khu vực hoá nền kinh tế - xã hội diễn ra 
mạnh mẽ trên toàn cầu. 

+ Tô chức thương mại thê giới WTO gồm 117 thành viên đang 
không ngừng thúc đẩy thương mại hoá toàn cầu. 

+ Trên thê giới hình thành 3 khu vực liên kêt kỉnh tế quan trọng 

nhất: Bắc Mĩ, Tây Âu, châu Á - Thái Bình Đương. 
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Tất cả các xu thế trên đều bắt nguồn từ nhu cầu phát triển kinh tế 
của từng nước, bởi vì muốn tăng tiềm lực kinh tế, thì mỗi quốc gia 

phải mở rộng sự liên kết với các quốc gia khác. 

- Tình hình kinh tế, chính trị trong khu vực có nhiều thay đổi 
thuận lợi: • 

• • 

+ ơ Đông Nam Á các nước ASEAN cũng đang trong quá trình hình 

ực ^^ mậu dịch có nhu cầu kết nạp thêm thành viên, 

mở rộng thị trường, tăng cường sức mạnh đề cạnh tranh trên thị 
trường thế giới. 

+ Nền kinh tế của nhiều nước trong khu vực phát triển khá nhanh 

do nhạy cảm với tình hình thế giới và nắm bắt thời cơ thuận lợi. 

+ Tinh hình chính trị ở Đông Nam Á có nhiều biến chuyển: Từ đối 

đầu, các nước chuyển sang đối thoại hợp tác. 

Khai thác nguồn lợi Biển Đông, sông Mê Công dựa trên cơ sở cùng 

có lợi, hợp tác, tránh tranh chấp, vừa là đòi hỏi, vừa là thời cơ để nước 
ta hội nhập. 

b) Nhưng kha năng mớ rộng quan hệ hợp tác kỉnh tê của nước 

ta với các nước Đông Nam Ảỉ 

- Sự hợp tác về vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên liên quan đến 

viẹc khai thac cac nguôn lợi biên và thêm lục địa ở Biển Đông-và vinh 

Thái Lan, vì Việt Nam là thành viên trong khu vực. 

- Sự hợp tác trong lĩnh vực đầu tư vì Việt Nam có: 

+ Nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, trữ lượng khá lớn. 

+ Nguồn lao động dồi dào, cần cù, sáng tạo, với giá nhân công thấp. 

+ Thị trường tiêu thụ rộng lớn. 

+ Môi trường đầu tư ở nước ta thuận lợi 

- Qua việc gia nhập Hiệp hội các nước Đông Nam Á cùng với quá 

trình mở rộng quan hệ quốc tế, nước ta còn có điều kiện tham gia tích 

cực vào phân công lao động giữa các nước trong khu vực, hội nhập 

nhanh hơn vào đời sông kinh tế thê giới và khu vực. 

Câu 11: 

Tại sao dân số lại được coi là vấn đề chung của các nước Đông Nam Á? 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

Dân số là vấn đề chung của các nước Đông Nam Á vì: 

* Đông Nam Á là khu vực đông dân, có tốc độ gia tăng dân số nhanh 
% 

% 
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Đông Nam Á là khu vực đông dân của thế giới: Năm 1996 là 492 

triệu người. Sô" dân này gần bằng sô dân của châu Âu, tương đương với 

số dân của châu Mĩ La-tinh. 

- Đông Nam Á là khu vực có tốc độ gia tăng dân sô nhanh: Tỉ lệ 
gia tăng dân số là 1,9%. Tỉ lệ gia tăng này cao hơn mức trung bình 

của thế giới song có sự khác nhau giữa các nước (1989). 

* Nguồn lao động của khu vực Đông Nam Á dồi dào. 

- Phần lớn các quốc gia Đông Nam Á có kết cấu dân sô trẻ. 

- Người Đông Nam Á cần cù, chịu khó, thông minh và năng động, 

có truyền thống sản xuất, đặc biệt là trồng lúa nước. Lực lượng lao 

động trẻ có khả năng tiếp thu nhanh khoa học - kĩ thuật. 

- Lao động, việc làm là một vấn đề khó khăn của hầu hết các nước, 

tỉ lệ thất nghiệp cao. 

* Các nước Đông Nam Á có thành phần dân tộc và tôn giáo khá 

phức tạp. 

* Sự phân bố dân cư không đều. 

* Những vấn đề cần quan tâm: 

- Sự tăng nhanh dân sô và nguồn lao động gây nhiều khó khăn cho 

việc giải quyết các vấn đề xã hội ... 

- Mức sống của người dân Đông Nam Á vẫn còn thấp. 

- Để giải quyết những vấn đề trên, các nước Đông Nam Á đều phải: 

+ Tiến hành Chính sách Dân số và Kế hoạch hoá gia đình để giảm 

tỉ lệ gia tăng dân số. 

+ Phân bố lại dân cư và nguồn lao động giữa các vùng. 

+ Để xây dựng khối đoàn kết, các nước phải chú ý vấn đề dân tộc. 

Câu 12: 

a) Vì sao trong những năm qua, nền kinh tế của các nước Đông 

Nam Á nói chung phát triển với tốc độ nhanh? 

b) Từ việc phát triển kinh tế của các nước này, chúng ta rút ra được 

những bài học gì để đẩy nhanh nhịp độ phát triển kinh tế của nước ta? 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Trong những năm qua, nền kinh tế của các nước Đông 

Nam Á nói chung phát triển với tốc độ nhanh. 

- Tỉ lệ gia tăng hàng năm về thu nhập quốc dân trong những năm 

cuối của thập kỉ 80 như sau: 
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% 

- Năm 1987: Ma-lai-xi-a 3,7%, Thái Lan 4,6%, ln đô-nê-xi-a 4,1%, 

Mi-an-ma 4,4%, ... 

- Một số nước: Thái Lan, Xin-ga-po nhịp độ gia tăng đã đạt mức 

hai chữ số. Nguyên nhân chính: 

+ Cải tô" nền kinh tê quốc dân theo hướng xuất khẩu. 

+ Thi hành chính sách mở cửa, khuyên khích các công ty nước 

ngoài đầu tư vốn và kĩ thuật để đổi mới và hiện đại hoá các ngành 

kinh tế (đặc biệt là công nghiệp). 

Ị - Gần đây các nước Đông Nam Á đã thu hút được đầu tư nước 

ngoài, nhất là Nhật Bản, các nước NIC. Tốc độ phát triển của các dự 
án được Nhật Bản đầu tư đạt mức trung bình năm 7% (3 tỉ USD trong 

năm 1990). 

I - Hình thành các khu chế xuất. 

+ Khuyến khích những ngành công nghiệp hướng về xuất khẩu. 

I + Tạo ra việc làm. 
I • • 

I + Nhập khẩu kĩ thuật. 
I 

H - Khai thác nguồn lực trong nước (tự nhiên, dân cư). 

B . + Nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú. 

I + Nguồn lao động dồi dào, giá rẻ. 

b) Những bài học có thế rút ra dược nhằm dẩy nhanh nhịp độ 

phát triển kinh tế ở Việt Nam: 

I - Cải tổ nền kinh tê quốc dân: 

I + Nền kinh tế nước ta có nhiều biến chuyển nhất là sau công cuộc 

I đổi mới. 
n ^ 

I + Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng 

XHCN. . ' . ' 

I + Xây dựng hệ thống kinh tế mỏ. 

I + Xoá bỏ cơ chế quản lí tập trung quan liêu bao cấp, xây dựng cơ cấu 

kinh tế năng động, sử dụng cơ chế thị trường theo định hướng XHCN. 

I - Thu hút đầu tư nước ngoài: 

Ban hành Luật Đầu tư. 

- Khai thác thê mạnh về tự nhiên, dân cư, kinh tê của đất nước, 

chú ý tới các sản phẩm có khả năng xuất khẩu 
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13: 

Trình bày những hiểu biết của mình về các nước và lãnh thổ công 

nghiệp mới ở châu Á (NICs). 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

Các nước và lãnh thổ công nghiệp mới ở châu Á: 

- Bốn quốc gia và lãnh thổ’ công nghiệp mới ở châu Á là Hồng Công 

(nay là đặc khu kinh tế của Trung Quốc), Hàn Quốc, Đài Loan, Xin-ga-po 

đều có đặc điểm chung là có diện tích nhỏ, tài nguyên thiên nhiên hạn 

chế và cùng có điểm xuất phát thấp (nông nghiệp lạc hậu hoặc thương 

nghiệp thuần tuý) vào đầu những năm 60 nhưng đã có quá trình công 

nghiệp hoá nhanh vượt bậc trong những năm 1970 -1980, để trở thành 

những “con rồng” châu Á và thường được gọi là NIC. 

- Quá trình công nghiệp hoá gồm 3 giai đoạn: 

+ Giai đoạn 1:... 

+ Giai đoạn 2: ... (phải nêu đầy đủ nội dung 3 giai đoạn) 

+ Giai đoạn 3: ... 
I 

- Các đặc trưng phân biệt NIC châu Á và các nước đang phát triển khác: 

+ GNP tăng nhanh (trên 8%/năm), GNP bình quân đầu người cao. 

+ Quá trình công nghiệp hoá nhanh chóng, tỉ trọng công nghiệp 

chê tạo trong nền kinh tê và trong xuất khẩu cao, hàng hoá có sức 

cạnh tranh mạnh trên thế giới. 

- Các nhân tố quyết định kết quả sản xuất; 

+ Phương thức tạo vốn có hiệu quả. 

+ Lực lượng lao động dồi dào, tiền lương thấp. 

• + Thành lập các khu chê xuất. 

+ Chi phí cao cho các hoạt động thử nghiệm kĩ thuật. 

- Những khó khăn của NIC: 

+ Lệ thuộc nước ngoài về vôn, thị trường. 

+ Nợ nước ngoài cao (Hàn Quốc). 

Câu 14: 

Trình bày quá trình trở thành "Rồng" của các nước công nghiệp 

mới ở châu Á. Liên hệ với nước ta hiện nay để rút ra bài học kinh 

nghiệm cho sự phát triển của mình. 
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HƯỚNG DẪN LẢM BÀI 
0 

a) Quá trinh trở thành "Rồng" của các nước công nghiệp mới (NIC): 

- Nêu khái niệm NIC, kế tên các nước và xuất phát điểm của các 

nước đó. 

- Nêu ba giai đoạn, mỗi giai đoạn cho ví dụ sản phẩm: 

+ Giai đoạn 1: Những năm 1960 nêu phương hướng, biện pháp thực hiện. 

+ Giai đoạn 2: Những năm 1970. 

+ Giai đoạn 3: Hiện nay. 

* Lưư ý: Do đất nước nhỏ, dân sô ít nên các nước này thực hiện giai 

doạn một trong thời gian ngắn. 

b) Liên hệ việt Nam: 
\ 

- Việt Nam đang ở hai giai đoạn đầu như thê nào? 

- Bài học: 

+ Nên thực hiện lần lượt theo đúng trình tự có chọn lọc, vận dụng 

sáng tạo. 
Ị 

+ Tận dụng các thê mạnh của mình: nội lực, ngoại lực. 

+ Lưu ý cách quản lí tài chính, nguồn vốn đầu tư và sử dụng có hiệu 

quả của các nước NIC. 

+ Cần cho ví dụ minh hoạ cụ thể. 
* • • 

+ Có thể diễn đạt thêm các ý khác, nhưng phải phù hợp với câu hỏi. 

Câu 15: , 
% 

Dựa vào bảng sô liệu thu nhập GDP của Hàn Quốc sau: 

(Đơn vị: %) 

Năm Nông nghiệp Công Nghiệp Dich vu 
• • 

1970 26,0 29,2 44,8 

1980 14,6 41,3 44,1 

1990 10,1 49,6 40,3 

1997 6,0 43,0 
• 

51,0 

a) Vẽ biểu đồ thể hiện nội dung bảng số liệu. 

b) Nhận xét tiến trình phát triển kinh tế của Hàn Quốc. 
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HƯỚNG DÂN LÀM BÀI 

a) Vẽ biểu đồ: 

Biểu đồ hội đủ các yêu cầu: I 

— Tiêu đề thể hiện nội dung. 

— Vẽ biểu đồ miền thể hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo các năm. 

— Tỉ lệ các thành phần tuyệt đối chính xác. 

— Ghi chú rõ ràng, đúng dạng thức. 

b) Nhận xét: 

— Cơ cấu kinh tế Hàn Quốc có tỉ lệ dịch vụ dần nâng cao, thể hiện 
đặc thù các quốc gia công nghiệp mới. 

# • 

— Cơ cấu kinh tế Hàn Quốc có tỉ lệ nông nghiệp giảm mạnh, công 

nghiệp đang giảm thể hiện tiến trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng 
cao năng lực sản xuất vật chất và công nghệ ngày càng nâng cao. 

— Cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp càng giảm thiểu, chứng tỏ 
trình độ tố chức sản xuất khu vực nông thôn ngày càng thay đổi theo' 

chiều hướng tiến bộ, khoảng cách giữa thành thị và nông thôn ngày 
càng ít khác biệt. 

— Cơ cấu kinh tê Hàn Quôc trong lĩnh vực phi vật chất (dịch vụ) và 

công nghệ cao phát triển, chứng tỏ tỉ lệ dân thành thị đang nâng cao, 

đô thị hoá ngày càng mạnh. 

Câu 16: 

Trình bày sự thay đổi về cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động của các 

nhóm nước: công nghiệp phát triển, công nghiệp mới, đang trong tiến 
trình công nghiệp hoá, từ sau 1945 đến nay. í 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

* Các nước công nghiệp phát triển: 

— Giãi đoạn từ. 1945 đến. thập niên 70, 80: 

+ Cơ cấu kinh tê chuyển dịch chủ yếu: Từ nông nghiệp sang công 

nghiệp. Trong nông nghiệp từ trồng trọt sang chăn nuôi. Trong công 
nghiệp: từ công nghiệp nhẹ sang công nghiệp nặng. 

+ Cơ cấu lao động cũng thay đổi theo cơ cấu kinh tế và điện khí hoá. 
% 

— Giai đoạn từ thập niên 70, 80 đến nay: 

+ Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chủ yếu từ sản xuất vật chất sang phi 

vật chất, song song nâng cao năng lực sản xuất vật chất. Một số 
ngành truyền thống được thay thế bằng các ngành mũi nhọn đặc 
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trưng cho từng quốc gia, nhóm quốc gia. Tạo thế mạnh mới của các 
ngành phi vật chất (dịch vụ). 

+ Cơ cấu lao động cũng thay đổi theo cơ cấu kinh tế và tự động hoá. 

Lao động trong sản xuất vật chất giảm thiểu, lực lượng lao động dịch 
vụ được tăng cường, lớn mạnh. 

* Các nước công nghiệp mới (NICs): 

- Giai đoạn từ thập niên 70, 80 đến thập niên 90: 

(Như các nước công nghiệp phát triển giai đoạn sau 1945) 

- Giai đoạn từ thập niên 90 đến nay: 

(Như các nước công nghiệp phát triển giai đoạn sau thập niên 70, 

80 nhưng còn thấp hơn trong lĩnh vực phi vật chất: dịch vụh 

* Các nước đang công nghiệp hoá: 

Tận dụng, kê thừa tiên bộ của thê giới, tiên hành chuyển dịch song 

song rút ngắn khoảng cách nhưng tuỳ tình hình từng quốc gia. 

Câu 17: 

a) Quá trình công nghiệp hoá của các nước, các vùng lãnh thổ công 
nghiệp mới (NIC)? 

b) Hiện nay các nước này đang gặp khó khăn gì? 

c) Xu hướng của các nước công nghiệp mới? 

d) Việt Nam có thế rút ra bài học gì? 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

ữ) Qua trình công nghiệp hoá của các nước, các vùng lãnh thổ 
công nghiệp mới (NICs): 

* Ba giai đoạn cơ bản: 

- Thập kỉ 60: (Giai đoạn 1) 

+ Công nghiệp hoá để sản xuất ra sản phẩm thay thế hàng nhập khẩu. 

- Thập kỉ 70: (Giai đoạn 2) 

+ Công nghiệp hoá hướng ra xuất khẩu. Mở cửa nhằm thu hút sự 
đâu tư của nước ngoài. 

+ Phát triên các ngành công nghiệp mũi nhọn và các ngành 
truyền thống. 

- Thập kỉ 80 trở lại đây: (Giai đoạn 3) 

+ Đẩy mạnh chiến lược xuất khẩu. 

+ Phát triên ngành hàm lượng kĩ thuật cao. 

+ Đầu tư vào các nước đang phát triển. 
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b) Hiện nay các nước NICs dang gặp phải khó khăn: 

— Hàng hoá bị cạnh tranh mạnh trên thị trường. 

— Thị trường bị thu hẹp ở Bắc Mĩ và Tây Âu. 

— .Hoa Kì tăng thuê ở một sô mặt hàng xuất khẩu của NICs. 

c) Xu thế mới của các nước NIC: 

— Tăng trưởng hướng vào nhu cầu trong nước. 

— Tăng cường xây dựng các công trình dân dụng. 

— Tăng cường đầu tư ra nước ngoài. 

d) Việt Nam có thể rút ra bài học: 

— Coi trọng việc tích luỹ vốn từ trong nước, nước ngoài. 

— Cạnh tranh được sự đầu tư của nước ngoài. 

— Coi trọng chất xám, đầu tư cho giáo dục và nghiên cứu khoa học. 

— Có sự thay đổi cơ cấu kinh tê. Nâng cao dần tỉ trọng ngành công 

nghiệp và dịch vụ. 

— Chú ý phát triển các ngành truyền thống. 

— Kích cầu trong nước: sử dụng hàng Việt Nam chất lượng cao để 
khuyến khích mua sắm hàng tiêu dùng. 

Câu 18: 

a) Phân tích chiến lược công nghiệp hoá của các nước NIC châu Á. 

b) Việt Nam rút ra bài học gì từ các nước NIC châu Á? 

c) Nêu mục tiêu của công nghiệp hoá và hiện đại hoá ở Việt Nam. 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Phăn tích chiến lược công nghiệp hoá các nước NIC châu Á: 

— Giai đoạn 1: Thập niên 60 thực hiện chiến lược thay thê hàng nhập 

khẩu. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp phục vụ nhu cầu trong 

nước như dệt ở Đài Loan, dệt và thực phẩm ở Hàn Quốc, hàng tiêu dùng 

ở Xin-ga-po. Kết quả đã thay thế được hàng nhập khẩu. 

— Giai đoạn 2: Chiên dịch hình thành tiềm năng xuất khẩu, đẩy 

mạnh những ngành truyền thống cần nhiều lao động (may mặc, giày 

dép, ...) đồng thời trên cơ sở nhập vốn đầu tư và kĩ thuật hiện đại 

công nghệ tiên tiên phát triển các ngành công nghệ mũi nhọn mới để 
xuất khẩu như hoá dầu, luyện thép, hoá chất, ... 

— Giai đoạn 3: Sản xuất các ngành có hàm lượng kĩ thuật cao, xuất 

khẩu sản phẩm có hàm lượng kĩ thuật cao, chuyển giao công nghệ 
dùng nhiều lao động sang các nước đang phát triển. Nghiên cứu thị 
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trường công nghệ hiện đại và vươn lên bằng những ngành công nghệ 
mũi nhọn hiện đại như điện tử, kĩ thuật điện, viễn thông, hàng 
không, vũ trụ, tin học. 

b) Việt Nam rút ra bài học từ các nước NICs châu Á là: 

+ Chiên lược thay thế hàng nhập khẩu không quả kéo dài để 
nhanh chóng chuyển sang đẩy mạnh xuất khẩu tạo sức bật cho nền 
kinh tế. 

+ Phát triển công nghiệp nặng sau công nghiệp nhẹ và dùng côr>ợ 
nghiệp nhẹ để tích luỹ vốn cho công nghiệp nặng. 

+ Coi trọng nguồn vốn lao động và đã khai thác có hiệu quả thông qua 

sản xuất các sản phẩm đa dạng, ít vốn nhưng có khả nàng tiêu thụ lớn 

trên thị trường thê giới nhăm giải toả nhanh nạn thất nghiệp. 

+ Lựa chọn chiến lược phát triển đúng đắn, có bước đi phù hợp với 

từng giai đoạn, thích ứng với thị trường và nền kinh tế thế giới. 

- Mục tiêu của công nghiệp hoá và hiện đại hoá ở Việt Nam: 

+ Tạo ra tốc độ tăng trưởng nhanh về công nghiệp, chuyển đổi cơ 
câu kinh tê theo hướng giảm tỉ trọng của nông nghiệp dưới 15%, tăng 
tỉ trọng công nghiệp trên 40% và dịch vụ 45%. 

+ Nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất nông nghiệp 

trên cơ sở công nghiệp và tiến bộ công nghệ, làm thay đổi bộ mặt 

kinh tế - xã hội nông thôn. Thu hẹp khoảng cách về trình độ phát 

triển giữa nông thôn và thành thị. 

+ Tạo ra nhưng ngành chủ đạo và mũi nhọn, cơ cấu công nghiệp 

mới có hiệu quả... Hình thành nền công nghiệp Việt Nam hiện đại đu 

khả năng tiêp cận và vận dụng công nghệ thế giới vào xây dựng nền 
công nghiệp đặc thù Việt Nam. 

Câu 19: 
* •• 

a) Các nước công nghiệp mới ở châu Á phát triển kinh tế bằng cách 
nào? Dựa vào điều kiện thuận lợi gì? 

b) Vai trò của các nước công nghiệp mới ở châu Á đối với khu vực 

châu A - Thái Bình Dương và trên thế giới như thế nào? 

HƯỚNG DẪN LĂM BÀI 

a) * Tiến hành công nghiệp hoá: 

Có 3 giai đoạn cơ bản (mỗi giai đoạn có phân tích): 

- Thập kĩ 60: thực hiện chiến lược thay thế hàng nhập khẩu. 

- Thập kỉ 70: công nghiệp hoá, hướng ra xuất khẩu. 
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— Thập kỉ 80 đến nay: Đâu tư phát triên các ngành có hàm lượng kĩ 

thuật cao, chuyển giao công nghệ đầu tư vào các nước đang phát triển. 

* Dựa vào những điều kiện thuận lợi: 

— Có đường bờ biển dài, là điều kiện tốt để xây dựng hải cảng lớn, 

rất thuận lợi cho chiến lược công nghiệp hoá, sự mở cửa của các nước 

nhập khẩu. 

— Có vị trí chiến lươc quan trọng trên đường giao thông quốc tế. 

b) Vai trò của các nước công nghiệp mới ở châu Á đối với khu 

vực và thế giới: 

— Sự phát triển kinh tế năng động của các nước công nghiệp mới ở 

châu Á đã góp phần thúc đẩy sự thay đổi to lớn về kinh tế, chính trị, 

khoa học, xã hội. 

— Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, tạo ra nhiều hàng hoá đủ khả 

năng cạnh tranh với hàng hoá của các nước phát triển trong phạm vi 

khu vực và trên thế giới. 

Câu 20: 

a) Hãy cho biết điểm xuất phát của nền kinh tế các nước, các vùng 

lãnh thổ công nghiệp mới ở châu Á. 

b) Hãy nêu những nét đặc trưng để phân biệt các nước và lãnh thổ 
công nghiệp mới ở châu Á với các nước đang phát triển. 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Điểm xuất phát của nền kinh tế các nước và lãnh thổ công 

nghiệp mới của châu Ả: 

- Hàn Quốc, Đài Loan có nền kinh tê chủ yếu là nông nghiệp. 

- Xin-ga-po trước đây chủ yếu sống về thương mại đơn thuần. 

Ngày-nay, các nước và lãnh thổ trên đều đã có nền công nghiệp 

khá phát triển. . i 

b) Những nét dặc trưng để phân biệt các nước NIC châu Á và 

các nước đang phát triển khác: 

- Tổng sản phẩm quốc dân tính theo đầu người cao hơn nhiều so 

với các nước đang phát triển. 

- Tổng sản phẩm quốc dân tăng nhanh hơn. 

- Tỉ trọng dịch vụ, công nghiệp trong tổng sản phẩm quốc dân tăng 

nhanh và chiếm tĩ trọng cao hơn. Tỉ trọng nông nghiệp giảm nhanh. 
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— Quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng, tỉ trọng công nghiệp 

chế tạo kĩ thuật trong xuất khẩu cao, hàng hóa có sức canh tranh 

mạnh trên thế giới. 

IV. ĐẶC ĐIỂM CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIEN ở châu mĩ 

LA-TINH VÀ CHÂU PHI 

Câu 1: 
Ị. • 

Dựa vào lược đô các khu vực địa lí, hãy trả lời các câu hỏi sau: 

Lược đổ các khu vực địa II chinh trôn thố giới. 

1. Mĩ La-tinh là khu vực địa lí bao gồm các vùng có kí hiệu chữ: 

□ a) A, B, D. □ c) E, G, H. 

□ b) B, D, C. □ d) I, K, L. 

2. E, H là hai khu vực của chầu Phi rất giàu các nguồn tài nguyên: 

□ a) Dầu khí, vàng và kim cương. □ c) Thiếc và vàng. 

I I b) Than, sắt, bôxít. Q d) Than và đồng. 

3. Tỉ lệ mù chữ chiếm tới 80 — 90% dân số của Dăm-bi-a, Ma-li và 

Buôc- ki-na Pha-xô là điển hình cho tình trạng giáo dục của vùng 

nào trên lược đồ mang kí hiệu chữ: 

□ a) E. □ b) I. □ c) H. • □ d) G. 

4. Dân thành thị chiêm tỉ lệ trên 44% là đặc trưng của vùng có kí 

hiệu chữ nào dưới dây của châu Phi: 

□ a) E. □ b) G. □ c) H □ d) H. G 
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5. Quặng sắt và đồng là nguồn tài nguyên có giá trị lớn của Mĩ La-tinh 

tập trung ở khu vực có kí hiệu chữ: 

□ a) A. □ b) B. D □ c) c. □ d) D. 

6. Đạt tỉ lệ dân thành thị trên 70% là nét đặc trưng tiêu biểu của khu 

vực nào ở Mĩ La-tinh dưới đây: 

□ a) A. □ b) D. □ c) B □ d) c. 

7. Cộng hoà Cu Ba là một nước thuộc vùng biển Ca-ri-bê, trên lược đồ 
nằm ở vị trí có kí hiệu chữ: 

□ a) B. □ b) c. □ c) D. □ d) A. 

8. “Vùng Vịnh" là tên gọi chỉ vùng đất nằm trên lược đồ có kí hiệu chữ: 

□ a) D. □ b) E. □ c) I. □ d) K. 

9. OPEC là tổ chức của các nước xuất khẩu dầu mỏ, bao gồm phần lớn 

các nước nằm ở vị trí: 

□ a)E, I. DblO, p. □ c) A, B. □ d) K, L. 

10. Châu Á — Thái Bình Dương là vùng kinh tế năng động hiện nay, 

bao gồm các vùng đất có kí hiệu: 

□ a)I. □ b) K, L._ □ c) L,M. □ d) M, N 

, (Dành cho bạn đọc tự trả lời) 

Câu 2: 

Trắc nghiệm: Hãy chọn và khoanh tròn chữ cái đầu câu đúng. 

1. Hiện tượng tăng nhanh dân số thường đi đôi với quá trình: 

a) Công nghiệp hoá. c) Đô thị hoá. 

b) Hiện đại hoá. d) Cả a, b, c đều đúng. 

2. Mĩ La-tinh là lục địa có: 

a) Tỉ lệ tăng dân số cao nhất thế giới. 

b) Tình trạng đô thị hoá nhiều nhất thê giới. 

c) Nạn thất nghiệp nhiều nhất thế giới. 

d) Trữ lượng dầu mỏ cao nhất thế giới. 

3. Năm 1994, thu nhập bình quân theo đầu người ở các nước Đông 

Nam Á là: 

a) 1,420USD/người c) 1.402USD/người 

b) 1.240USD/người d) 1.204USD/người 

4. Giai đoạn đầu của cách mạng khoa học — kĩ thuật diễn ra từ: 

a) 1940 - 1945 c) 1940 - 1955 

b) 1940 - 1970 d) 1940 - 1950 
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5. Nước xuất khẩu dầu mỏ nhiều nhất ở Mĩ La-tinh: 

a) Ỵê-nê-xu-ê-la c) Bra-xin 

b) E-cu-a-đo d) Cả a, b đúng. 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

db c (2). b (3). b (4). b (5). d 
Câu 3: 

a) Tổ chức APEC có tên gọi đầy đủ là gì? Được thành lập vào năm 

nào? Nước nào có sáng kiến về việc thành lập tổ chức này? Thủ đô của 
nước đó là gì? 

b) Việt Nam gia nhập vào APEC năm nào? Cho biết những lợi ích 
khi Việt Nam gia nhập vào APEC. 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) APEC có tên đầy đủ là: Diễn đàn hợp tác châu Á - Thái Bình Dương. 

Được thành lập năm 1989 do sáng kiến của Ôx-trây-li-a. Ôx-trây-li-a 
có thủ đô là Can-bê-ra. 

b) Năm Việt Nam gia nhập tổ chức APEC: 

Việt Nam gia nhập APEC vào năm 1998 (cụ thể: 14 - 11 - 1998). 
* Lợi ích: 

- Có cơ hội thâm nhập, quan hệ với nhiều nừớc trên thế giới. 

- Có điều kiện liên kêt, liên doanh, chuyển giao công nghệ với các 
công ty xuyên quốc gia. 

- Nhận được vốn đầu tư, kĩ thuật hiện đại của thế giới để thực hiện 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

- Buộc phải nâng cao số lượng và chất lượng hàng hoá để cạnh 
tranh, thâm nhập thị trường. 

- Phát huy được thế mạnh sẵn có trong nước để hoà nhập với khu 
vực và thế giới 

Câu 4: 
•» 

Liên kết khu vực mang lại những lợi ích kinh tế gì? Cho ví dụ khối 
NAFTA. . 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

* Liên kết khu vực có những thuận lợi: 

- Bảo vệ quyền lợi kinh tế của từng quốc gia, chống lại sự xâm 
nhập và lũng đoạn của nước ngoài khối. 

- Lien ket góp phân điêu hoà hoạt động của từng nước, giúp cho các 

nước trong khối phát triển ổn định, tránh những cuộc khủng hoảng 
kinh tế. 
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— Liên kết giúp đỡ nhau phát triển bằng cách sử dụng hợp lí nguồn 

vôn tài nguyên, nhân lực và mở rộng thị trường của từng nước. 

* Khối NAFTA - khối mậu dịch tự do Bắc Mĩ: 

— Dân số khoảng 431,7 triệu người (năm 2004). 

— Gồm 3 nước: Ca-na-đa, Hoa Kì và Mê-hi cô. 

— Ưu thế của khối kinh tế này là có trình độ văn hoá, khoa học - kĩ 

thuật cao, kinh tế phát triển. Khi liên kết, Mê-hi cô sẽ nhận được sự 
chuyến giao công nghệ từ Hoa Kì và Ca-na-đa ngược lại Mê-hi cô sẽ 
cung cấp hai nước trên nhân lực và tài nguyên khoáng sản. 

— Cả ba nước hiện nay đang tiến tới tự do lưư thông hàng hoá, lao 

động. Buôn bán giữa Hoa Kì và Ca-na-đa đã được miễn thuế. 

Câu 5: 
a) APEC là gì? Mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của APEC? Quan 

•hệ giữa APEC và Việt Nam? 

b) WTO là gì? Hiện nay có bao nhiêu thành viên? Tiến trình gia 

nhập WTO của Việt Nam như thế nào? 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Khái niệm, mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của APEC: 

— Khái niệm: APEC là Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái 

Bình Dương. 

— Mục tiêu của APEC:. 

+ Duy trì sự tăng trưởng và phát triển của khu vực về sự thịnh 

vượng chung cho các nước trong vùng và thông qua đó đóng góp vào sự 
phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế thê giới. 

+ Nâng cao những lợi ích tích cực cho khu vực và toàn thế giới 

bằng việc tăng cường tính liên kết kinh tế, bao gồm việc thúc đẩy giao 

lưu thương mại hàng hoá, dịch vụ, vốn và công nghệ. 

+ Phát_ triển và tăng cường hệ thống thương mại đa biên mở vì lợi 

ích của khu vực châu Á - Thái Bình Dương và của tất cả các nền kinh 

tế khác. 

+ Giảm bớt những rào cản đối với thương mại, hàng hoá, dịch vụ và 

đầu tư giữa các thành viên theo đúng nguyên tắc của GATT và WTO 

trên cơ sở không gây phương hại đến lợi ích của các nền kinh tế khác. 

— Nguyền tắc của APEC: 

+ Bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. 

+ Hỗ trợ và đôi bên cùng có lợi 

+ Quan hệ đối tác chần thành và theo tinh thần xây dựng. 
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+ Mọi quyết định được đưa ra trên cơ sở nhất trí chung. 

- Quan hệ với Việt Nam: 

+ Với tư cách là thành viên chính thức của APEC sẽ tạo cho nước 

I ta có vị thế mới thuận lợi hơn trong quan hệ chính trị, kinh tế thương 

mại với nhiều đối tác quan trọng trong khu vực. 

+ Tạo tiền đề thuận lợi và là bước chuẩn bị quan trọng để Việt 

Nam gia nhập WTO. 

b) Khái niệm, số thành viên, tiến trình hội nhập của Việt Nam: 

- Khái niệm: WTO là Tố chức Thương mại thế giới có 138 nước 

thành viên và 30 nước đang xin gia nhập. 

- Tiến trình gia nhập WTO của Việt Nam: 

+ Ngàv 04/01/1995. Việt Nam chính thức nộp đơn xin gia nhập WTO. 

+ Ngày 30/01/1995, WTO quyết định thành lập Ban công tác về 
việc kết nạp Việt Nam. 

+ Tháng 07/1998, 12/1998, 07/1999, 7/2000 là các mốc giai đoạn 

minh bạch hoá chính sách đã hoàn thành một bước quan trọng để bắt 

đầu quá trình đàm phán mở cửa thị trường. Việt Nam đã và đang tiến 

hành đàm phán song phương, đa phương các bên liên quan nhằm đi 

đến những thoả thuận cuối cùng trong lộ trình gia nhập tổ chức này. 

+ Tháng 4/2002: Tiến hành phiên họp đa phương thứ 5. 

+ 2002 - 2006: Đàm phán song phương. 

+ 26/10/2006: kết thúc đàm phán đa phương cuối cùng. 

+ 7/11/2006: WTO triệu tập phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng để 
chính thức kết nạp Việt Nam vào WTO. 

+ 11/01/2007: WTO nhận được quyết định phê chuẩn chính thức của 

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. 

Câu 6: 

a) Liên kết khu vực mang lại những lợi ích kinh tế gì? 

b) Cho ví dụ khối APEC. 

HƯỚNG DẪN LẰM BÀI 

a) Liên kết khu vực có những lợi ích: 

- Bảo vệ quyền lợi kinh tế của từng quốc gia chống lại sự xâm nhập 

và lũng đoạn của các nước ngoài khu vực. 

- Liên kết góp phần điều hoà hoạt động của từng nước, giúp cho các 

nước trong khu vực phát triển ổn định, tránh những cuộc khủng hoảng 

kinh tế. 
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- Liên kết giúp đỡ nhau phát triển bằng cách sử dụng hợp lí nguồn 

vốn, tài nguyên, nhân lực và mở rộng thị trường của từng nước. 

b) Ví dụ khối APEC: 

Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương: 

- Thể hiện rõ xu hướng hợp tác kinh tế khu vực của thế giới như 
hợp tác, đầu tư, chuyển giao công nghệ. 

- Chiếm 50% tổng thu nhập thế giới và 40% thương mại thế giới, 

gồm 15 quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

+ Hoa Kì và Nhật Bản: vì lợi ích của từng nước, tăng cường trao đổi 

buôn bán, đầu tư hợp tác kĩ thuật. Trao đổi thông tin, tận dụng thế 
mạnh về năng lượng và tài nguyên của các nước trong khu vực. 

Do sự khác nhau về kinh tế - văn hoá - chế độ xã hội nên việc 

thực hiện các hoạt động hợp tác cỉựì gặp những khó khăn nhất định: 

+ Các nước và vùng lãnh thô kinh tế phát triển như: Hồng Kông, 

O-xtrây-li-a, Xin-ga-po, ... muốn tiến ngay tới tự do đầu tư thương mại. 

+ Các nước khác như: Ma-lai-xi-a, Thái Lan, In đô-nê-xi-a muốn 

việc này diễn ra chậm hơn để có thời gian chuẩn bị. 

lỉ. ĐỊA LÍ KIIVII TẾ-XÃ HỘI CỦA 

MỘT SỐ XƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 
I. HOA KÌ ! 

Câu 1: 

a) Nguyên nhân nào đã làm cho Hoa Kì trở thành siêu cường kinh tế? 

b) Hiện nay kinh tế Hoa Kì gặp những khó khăn gì? Biện pháp 

khắc phục của Hoa Kì? 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Những nguyên nhân làm cho Hoa Kì trở thành siêu cường 

kinh tế trên thế giới: 

* Những thuận lợi về tự nhiên — xã hội của Hoa Ki: 

— Vị trí địa lí: I 

+ Nằm giữa Thái Bình Dương — Đại Tây Dương, phía Nam giáp Ị 
vịnh Mê-hi cô, nhờ kênh đào Pa-na-ma rút ngắn khoảng cách từ Tây 

sang Đông, thuận lợi cho phát triển hàng hải, trao đổi ngoại thương 

và khai thác tiềm năng biển. 

+ Vị trí này tạo cho Hoa Kì có kiểu khí hậu ôn đới rất thuận lợi cho 
phát triển nông nghiệp. 
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- Tài nguyên thiên nhiên: 

+ Tài nguyên công nghiệp, khoáng sản phong phú: 

• Than đá: A-pa-lát. 

• Dầu mỏ: Vịnh Mê-hi cô, Tếch-dát, Ca-li-phoóc-ni-a. 

• Kim loại màu và kim loại hiếm: hệ thông Coóc đi-e. 

• Tiềm năng thuỷ điện phong phú: sông Cô-lôm-bi-a, Cô-lô-ra-đô, 
các sông ở sườn đông A-pa-lát. 

+ Tài nguyên nông nghiệp: diện tích đất rộng lớn: 

• Đồng bằng châu thổ sông Mi-xi-xi-pi — Mít xu-ri rất rộng lớn, đất 
đai màu mỡ. 

• Đồng bằng duyên hải Thái Bình Dương, Đại Tây Dương giúp cho 

Hoa Kì có sản lượng lương thực đứng hàng đầu thế giới, tiến hành 
xuất khẩu lương thực. 

• Cao nguyên phía tây có nhiều đồng cỏ tốt để chăn nuôi gia súc 

lớn, điều kiện này giúp cho Hoa Kì tiên hành phát triển nền nông 
nghiệp hiện đại 

+ Tài nguyên thuỷ sản: 

• Hệ thống Mi-xi-xi-pi có nhiều cá và các loại thuỷ sản khá phong phú. 

• Duyên hải Thái Bình Dương => cá biển phong phú. 

• Duyên hải Đại Tây Dương => ngư trường lớn (nơi gặp nhau của 

dòng biển nóng Gơn-xtrim và dòng biển lạnh La-bra-đô). 

- Nguồn nhân lực: 

Thừa hưởng đội ngũ lao động có trình độ khoa học — kĩ thuật từ 
châu Âu sang, đội ngũ lao động dồi dào từ châu Phi đến. 

* Những thuận lợi khác: 

- Nhờ vị trí tách biệt, Hoa Kì tránh được sự tàn phá của 2 cuộc chiến 

tranh thê giới và đẩy mạnh phát triển sản xuất năng lượng, vũ khí, 

lương thực để cung cấp cho các nước tham chiến thu lại nhiều lợi nhuận. 

Khi chiên tranh kêt thúc, lợi dụng sự kiệt quệ của các nước tham 

chiên. Hoa Kì đã chiêm lĩnh thị trường của các nước này đồng thời 

cho vay vốn, bán máy móc thiết bị để thu nhiều lợi nhuận, vượt lên 

trên các nước tư bản cũ như Anh, Pháp, Đức ... 

- Hoa Kì có hệ thống ngân hàng tài chính quốc tế lớn, đồng đô la 

thống soái trên thị trường thê giới, nhiều công ty xuyên lục địa, nền 

công nghiệp, nông nghiệp hiện đại với trình độ khoa học kĩ thuật cao, 

sản xuất lượng hàng hoá và xuất khẩu đứng thứ nhất trên thê giới 
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- Không ngừng nâng cao chất xám, nghiên cứu khoa học - kĩ thuật, 

thu nhận chất xám từ các nước trên thê giới để phục vụ cho công cuộc 

nghiên cứu và ứng dụng khoa học - kĩ thuật hiện đại. 

b) Kỉnh tê Hoa Kì hiện nay củng gặp nhiều khó khăn: 

- Sự cạnh tranh ráo riết từ các nước Nhật Bản, Tây Âu, NICs làm 

cho thị trường thu hẹp lại. 

- Khủng hoảng thừa luôn có khả năng bùng nổ. 

- Nhiều ngành công nghiệp không còn giữ được vị trí hàng đầu 

trên thế giới và đã tụt khỏi vị trí độc tôn trên một số lĩnh vực. 

- Chạy đưa vũ trang, tham chiến quá nhiều khu vực, nhiều quốc gia 

trên thế giới, sự tiêu xài lãng phí dẫn đến ngân sách quốc gia bị thâm hụt. 

* Những biện pháp khắc phục: 

- Thành lập nhiều trung tâm nghiên cứu công nghệ do Nhà nước 

quản lí và áp dụng nhiều biện pháp khuyến khích nghiên cứu và phát 

9C líi tlỉLỉ^ìt của các hãng sản xuất để nâng cao chất 

lượng hàng hoá. 

- Hạ tỉ giá đồng đô la so với ngoại tệ khác để khuyên khích hàng 

xuất khẩu, hạn chê hàng nhập khẩu. 

- Tận dụng thế mạnh quân sự, chính trị của mình buộc các nước 

khác hạn chê nhập khẩu sản phẩm vào nước mình. 

Câu 2: 

So sánh tháp dân số của Hoa Kì và Thái Lan. 

NAM 

t 
1 

í 
r 

Ọ 
o 

o 
q> 

cn 

Nữ 

ỉh 
L. 

I 
I I I I | I I r ■ I I r~n II I I ‘I I I I 1 

II 10 987 654 32 10 0 12 34 56789 10 11 

Triệu người Triệu người 
9 

Tháp dân số Hoa KI Tháp dân số Thái Lan 
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HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

Hoa Kì 
§ 

Thái Lan 

+ Chân tháp thu hẹp, cạnh tháp 

lồi, đỉnh tháp cao, tròn. 

+ Chân tháp rộng, cạnh tháp 

lõm, đỉnh tháp nhọn và cao. 

+ Lớp người mới sinh ra ít hơn 

lớp người trước đó, tỉ lệ sinh 

thấp, dân sô gia tăng chậm, tỉ 
lệ nhóm tuổi trẻ thấp. 

+ Lớp người mới sinh ra nhiều 

hơn lớp người trước đó, dân số 
tăng nhanh, phần lớn dân số 
thuôc nhóm “tuổi trẻ”. 

• 

+ Thiếu lực lượng lao động bố 
sung, gánh nặng chăm sóc 

người già, người cô đơn. 

+ Thừa lao động bổ sung, gánh 

nặng về giáo dục, y tế, trường 

học, nhà ở, việc làm, ... 

Câu 3: 

Xem xét bảng số liệu sau: 

Chỉ sô phát triển thực tế của Hoa Kì trong những năm 1990 

(Đơn vị: %) 

Chỉ số 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

GDP 1.3 1,0 2,7 2,3 3,5 2,9 2,4 2,3 

Lạm phát 4,3 4,0 2,7 2,6 2,3 2,6 2,4 3,0 

Thất nghiệp 5,6 6,9 7,5 6,9 6,1 5,6 5,1 5,6 

Viêc làm • 1,3 -0,9 0,7 1,5 2,3 % 1,5 1,2 1,1 

Lãi suất 

ngắn hạn 7,5 5,4 3,4 3,0 4,2 5,5 5,3 5,5 

Thâm hụt ngân 

sách (GDP) -3,8 -3,1 -4,1 -3,4 -2,6 -2,2 

• 

-1,6.. -1,7 

Năng suất 

lao động 1,7 2,5 3,5 2,1 4,1 3,3 3,2 2,6 

(Nguồn: IMF - 1996) 

a) Hãy trình bày một số nét cơ bản của nền kinh tế Hoa Kì trong 

những năm 90. 

b) Dẫn chứng vai trò thống trị của nền kinh tế Hoa Kì đối với nền 

kinh tế các khu vực khác. 
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HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Trình bày các nét cơ bản của nền kinh tế Hoa Kì: 

- Tổng sản phẩm xã hội. 

- Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế tương đối ổn định. 

- Sức mạnh của đồng USD trên thị trường thế giới. 

- Sưc mạnh kinh tê cua Hoa Kì vân phát triển cao ở các ngành 

hang khong vu trụ, chê tạo cơ khí và máy tính (phần mềm máy tính), 
vũ khí, ... 

- Ngành dịch vụ vẫn chiếm tì trọng cao trong GDP và cơ cấu lao động. 

- Nông nghiệp thể hiện trình độ cơ giới hoá cao, chú trọng xuất khẩu. 

b) Vai trò thống trị của nền kinh tế Hoa Kì đối với nền kinh tế 
các khu vực khác: 

- Sức mạnh của đồng USD trên trường quốc tế. 

- Tỉ trọng vốn đầu tư của Hoa Kì ở các khối kinh tế đều cao. 

- Vai trò quan trọng của thị trường Hoa Kì đối với các nước, các 

khối kinh tế, sức mua của Hoa Kì chi phối thị trường thế giới. 

- Chi phối của kinh tế Hoa Kì trong vấn đề chính trị, phát triển 

kinh tế các nước ở châu Âu, Tây Á, Đông Á và Đông Nam Á. 

- Tính quyết định của kinh tế Hoa Kì trong các khối kinh tế 
(APEC, EU, WTO), ngân hàng các khu vực. 

- Các trung tâm tài chính ở các khu vực đều phụ thuộc vào trung 
tâm tài chính Niu Ioóc. 

Câu 4: 

a) Vẽ lược đồ biểu diễn sự thay đổi không gian công nghiệp của Hoa Kì. 

b) Mô tả phạm vi của vùng Đông Bắc (vành đai công nghiệp truyền 

thống) và vùng Tây - Đông Nam (Vành đai Mặt Trời). 

HƯỞNG DẪN LÀM BÀI 

a) Vẽ lược đồ biểu diễn sự thay đổi không gian công nghiệp 

của Hoa Kì: 

(Học sinh tự vẽ, vẽ chính xác, đẹp, có mũi tên biểu diễn sự chuyển 
dịch và chú thích). 

b) Mô tả phạm vi các vùng công nghiệp Hoa Lữ: 

* Phạm vi vùng Đông Bắc: 

Từ phía Nam hồ Thượng và hồ Mi-si-gân sang phía Đông, về phía 

Đông gồm toàn bộ dải. bờ biển vùng Đông Bắc, từ biên giới chung với 

Ca-na-đa đên bang Ken-tuc-ki và Viêc-gi-ni-a. 
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* Phạm vi vùng Tây và Dông Nam: 

Kéo dài dọc bờ biên Thái Bình Dương vòng xuống phía Nam và lan 

sang bờ biển phía Đông tới giáp' Nam Oa-sinh-tơn (Washington). 

Câu 5: 

a) Trình bày các giai đoạn chính trong quá trình phát triển kinh tế 
Hoa Kì. 

b) Nền công nghiệp Hoa Kì có sự thay đổi về không gian sản xuất 

như thế nào? Nguyên nhân. 

HƯỚNG DẪN LẢM BÀI 

a) Các giai đoạn chính trong quả trình phát triển kinh tế Hoa Kì: 

* Từ sau cuộc chiến tranh giành độc lập (1775 - 1782) đên những 

năm 80 của thế kỉ XIX (1880). 

- Đã phát triển một nền công nghiệp - nông nghiệp TBCN với quy 

mô sản xuất lớn: 

+ Công nghiệp: Đặc biệt chú ý đên các ngành luyện kim, khai mỏ, 
cơ khí,... 

+ Nông nghiệp: Được tổ chức theo lối “trang trại”, ... 

- Không gian sản xuất mở rộng dần về phía Tây. 

- Đên năm 1880: Hoa Kì đã đứng đầu thê giới về sản lượng công 

nghiệp (bằng 50% tổng sản lượng công nghiệp của tất cả các nước 

châu Âu). 

* Từ những năm 80 của thế kỉ XIX đến những năm 60 của thế kỉ XX. 

- Nền kinh tê Hoa Kì dẫn đầu thê giới TBCN: về quy mô sản xuât, 

trình độ kĩ thuật, chất lượng sản phẩm, ... 

- Hai cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai là những cơ hội 

cho nền kinh tê Hoa Kì phát triển ở mức cao hơn, vì: 

+ Hoa Kì đã lợi dụng sự kiệt quệ của các nước TBCN ở châu Âu để 
chiếm lĩnh thị trường thế giới. 

+ Dẫn chứng các sô liệu về kinh tế. 

- Sau Chiên tranh thê giới lần thứ hai, thực hiện chính sách chạy 

đua vũ trang và gây chiên tranh cục bộ, thành lập các khôi quân sự để 
bán vũ khí, ... Hoa Kì trở thành nước lãnh đạo thê giới TBCN về kinh 

tế, quân sự, chính trị, ... 

- Từ những năm 60 của thê kỉ XX đến nay: 

+ Tốc độ phát triển kinh tế chậm lại (có giai đoạn suy thoái). 

317 



+ Mất vị trí hàng đầu về nhiều ngành công nghiệp truyền thống, ... 

+ Lạm phát tăng (dẫn chứng sô liệu), sô người thất nghiệp tăng 

(dẫn chứng số liệu). 

+ Cán cân thanh toán quốc tế luôn bị thầm thủng, ... 

— Năm 1993, nền kinh tế Hoa Kì có chuyển biến tốt hơn (tỉ lệ lạm 

phát, thất nghiệp giảm). 

— Hiện nay Hoa Kì vẫn còn là siêu cường sô 1 về kinh tế thế giới 

(dẫn chứng số liệu). 

b) Sự thay đổi không gian sản xuất của nền còng nghiệp Hoa Kì: 

+ Từ sau những cuộc khủng hoảng kinh tế (1970 - 1973); (1980 - 1982) 

vành đai công nghiệp truyền thông Đông Bắc sa sút dần. 

— Phía Đông Nam, Tây Nam xuất hiện nhiều vành đai công nghiệp 

mới “Vành đai Mặt Trời” với các ngành công nghiệp hiện đại: công 

nghiệp điện tử, sinh học, vũ trụ, ... 

* Nguyên nhãn: 

+ Nền kinh tế Hoa Kì không còn ưu thế về sản phẩm và thị trường, 

phải định hướng lại sản xuất đề tạo ra những lĩnh vực mới có ưu thê 

về kĩ thuật và thị trường tiêu thụ, chính vì lẽ đó, cơ cấu công nghiệp 

có sự thay đổi. 

+ Ảnh hưởng của cuộc cách mạng khoa học — kĩ thuật hiện đại về 
nguyên vật liệu, năng lượng mới, ... 

+ Do sự suy thoái về môi trường và sự tụt hậu về cơ sở vật chất - 

kĩ thuật của vành đai công nghiệp Đông Bắc. 

Câu 6: ' 

Sản lượng một số sản phẩm nông nghiệp Hoa Kì năm 1993: 

— Đỗ tương: 59,8 triệu tấn chiếm 51,9% tổng sản lượng thế giới. 

— Ngổ: 240,8 triệu tấn chiếm 45,7% tổng sản lượng thế giới. 

— Lúa mì: 66,9 triệu tấn chiếm 11,8% tồng sản lượng thế giới. 

a) Lập biểu đồ so sánh các sản phẩm nông nghiệp nói trên của Hoa 

Kì với thế giới. Nêu nhận xét. 

b) Hãy trình bày những điều kiện thuận lợi để phát triển nông 

nghiệp ở Hoa Kì. 

HƯỚNG DẪN LẦM BẢI 

a) Vẽ biểu đồ: 

— Vẽ biểu đồ cột chồng chính xác, đơn vị tính: %. 
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- Tên biểu đồ: Một số sản phẩm nông nghiệp của Hoa Kì so với thế 
giới năm 1993. 

- Nhận xét: 

Hoa Kì có nền nông nghiệp chiếm vị trí hàng đầu thế giới. 

b) Những điều kiện thuận lợi đế’ phát triển nông nghiệp: 

- Đồng bằng rộng lớn, đất đai phì nhiêu, nhiều vùng khí hậu ôn hoà. 

- Sự hỗ trợ đắc lực cùa công nghiệp. 

- Chính sách tài trợ nông nghiệp có hiệu quả của Nhà nước. 

- Thuỷ lợi tố chức tốt, nghiên cứu nông nghiệp phát triển và gắn 

liền với sản xuất. 

Câu 7: 

a) Những thê mạnh của Hoa Kì và Trung Quốc trong việc sản xuất 

lương thực thực phẩm và vị trí của hai nước này về vấn đề lương thực, 

thực phẩm trên thế giới hiện nay? 

b) Phần lãnh thô phía Tây của Trung Quôc và Hoa Kì có những 

điẹm nào giống nhau và việc khai thác phần lãnh thổ này của hai 

nước như thế nào? 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Thế mạnh và vị trí của hai nước: 

- Thế mạnh: 
Ị 

+ Cả 2 nước đều có những đồng bằng rộng lớn với đất phù sa màu mỡ. 

+ Cả hai đều có khí hậu trải dài từ cận nhiệt đới đến ôn đới nên có 
• • • 

thể sản xuất nhiều loại cây trồng, vật nuôi khác nhau. 

+ Phần lãnh thổ phía Tây của hai nước có nhiều đồng cỏ thuận lợi 

cho chăn nuôi gia súc lớn. 

+ Cả hai nước đều giáp biển, vùng biển rộng lớn, có nhiều tiềm 

năng để phát triển ngư nghiệp. 

- Vị trí: 

Hai nước đều sản xuất lương thực thực phẩm đứng hàng nhất nhì 

thế giới. 

b) Sự giống nhau ở phần lãnh thổ phía Tây của hai nước và 

tình hình khai thác: 

- Giống nhau: 

+ Đều là vùng lãnh thổ rộng lớn. 

+ Nhiều núi, cao nguyên, bồn địa. 
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+ Khí hậu khô hạn. 

+ Giàu tài nguyên khoáng sản. 

— Tình hình khai thác: 

+ Miền Tây Hoa Kì được khai thác sớm, phát triển nhanh. 

+ Miền Tây Trung Quôc chưa được khai thác nhiều, hiện nay Trung 

Quốc đang thực hiện chiên lược hướng về phía Tây. 

Câu 8: 

Dựa vào lược đồ Hoa Kì: 

a) Ghi tên các thành phô (theo kí hiệu chữ sô thường 1, 2,...). 
b) Các nước và vùng biển Hoa Kì tiếp giáp (theo kí hiệu chữ số La-mã 

I. II,...). 

c) Điền tên các con sông, các dạng địa hình của Hoa Kì (theo kí 

hiệu chữ thường a, b,...). 

d) Điền tên các vùng kinh tế thuộc nội địa Hoa Kì (theo kí hiệu chữ 
in hoa A, B,...). 

a) Tên các thành phố: 

1. Bô-xtơn. 2. Niu I-oóc. 3. Phi-la-đen-phi-a 

4. Ban-ti-mo. 5. Oa-sinh-tơn. 6. Mai-a-mi 

7. Niu Óoc-lin 8. Hao-xtơn. 9. Xan Đi-ê-gô. 

10. Lôt An-giơ-let. 11. Xan Phran-xi-xcô. 12. Xi-tơn. 
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b) Các nước và vùng biển Hoa Kì tiếp giáp: 

I. Đại Tây Dương. II. Vịnh Mê-hi cô. III. Mê-hi cô 

IV. Thái Bình Dương. V. Ca-na-đa. 

c) Điên tên các con sông, các dạng địa hình của Hoa Kì: 

a. Dãy A-pa-lát. b. Dãy Nê-va-đa. 

c. Dãy Thạch Sơn. d. Dãy Đồng bằng Trung tâm. 

e. Sống Mi-xi-xi-pi f. Ngũ Hồ. 

g. Cao nguyên Bồn Địa Lớn h. Cao nguyên Cô-lô-ra-đô. 

d) Tên của ba vùng kinh tế thuộc nội địa Hoa Kì: 

A. Vùng Đông Bắc. 

B. Vùng Tầy và Đông Nam (còn gọi là Vành đai Mặt Trời). 

C. Vùng nội địa. 

Câu 9: 

a) Những ngành công nghiệp nào tạo nên sức mạnh kinh tế của 

Hoa Kì? 

b) Các yếu tố nào là thế mạnh của "Vành đai Mặt Trời"? 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Những ngành công nghiệp tạo nên sức mạnh kỉnh tế của 

■ Hoa Kì: 

* Các ngành công nghiệp truyền thống: 

- Cổng nghiệp luyện thép: Phát triển ở vùng Đông Bắc gần các 

nguồn năng lượng và khoáng sản. 

- Công nghiệp hoá dầu: Phát triển dựa trên cơ sở khai thác dầu mỏ 
ở vịnh Mê-hi cô, Ca-li-phoóc-ni-a, Têch-dat. 

- Công nghiệp dệt: Được phát triển ở Phi-la-đen-phi-a, Niu I-oóc. 

* Các ngành công nghiệp hiện đại: 

- Công nghiệp năng lượng: (thuỷ điện - năng lượng nguyên tử) 

ngày nay Hoa Kì đầu tư cho nghiên cứu các nguồn năng lượng mới. 

- Công nghiệp quân sự: Phát triển mạnh trong thời lá chiến tranh. 

- Công nghệ thông tin: Phát triển mạnh nhất thế giới (sản xuất 

máy tính: 70% phần mềm chiếm 75% thị trường thế giới). 

- Công nghiệp hàng không: Sản xuất máy bay dân dụng, trong 3 

công ty lớn nhất thê giới có đến 2 công ty của Hoa Kì: Bô-ing và 

Mc Donell Douglas (Bô-ing đảm bảo 68% tỉ trọng hàng không quốc tế). 
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- Công nghiệp ô tô: Đã lấy lại ưu thế sau khi 3 công ty lớn nhất 

Hoa Kì cải tiên lại kĩ thuật, phương thức quản lí xí nghiệp hiệu quả và 

giá thành giảm. 

b) Các yêu tố là thế mạnh của "Vành đai Mặt Trời": 

- Khí hậu cận nhiệt đới, nắng ấm, ... • 

- Tài nguyên khoáng sản dồi dào, đặc biệt là dầu mỏ. 

- Bờ biển với nhiều hải cảng lớn. 

- Dân cư di chuyển từ vùng Đông Bắc tới với trình độ kĩ thuật cao. 

- Nguồn nhân công với tiền lương rẻ từ các nước châu Á và châu 

Mĩ La-tinh di cư tới. 

- Cơ sở vật chất mới xây dựng, dễ dàng áp dụng nhiều thành tựu 

khoa học — kĩ thuật công nghệ mới. 

Câu 10: 

Giao thông vận tải là cơ sở quan trọng trong sự phát triển nền 

kinh tê của Hoa Kì, anh (chị) hãy cho biết: 

a) Điều kiện và nguyên nhân nào thuận lợi cho giao thông vận tải 

Hoa Kì phát triển mạnh và đa dạng? 

b) Vai trò của giao thông vận tải trong sự phát triển kinh tế của 

Hoa Kì. 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Các điều kiện và nguyên nhân thuận lợi cho giao thông vận 

tải Hoa Kỉ phát triển mạnh và đa dạng: 

- Các điều kiện tự nhiên: 
• • 

+ Do lãnh thố rộng lớn, khí hậu thuận lợi; 

+ Vị trí tiếp giáp với biển diều kiện đế phát triển giao thông vận 

tải biển và xây dựng hải cảng. 

+ Tập .trung các sông lớn như: Mi-xi-xi-pi, Xanh Lô-răng và hệ 
thống Ngũ Hồ —> phát triển giao thông đường sông — hồ. 

+ Giàu khoáng sản —» cơ sở để xây dựng và phát triển giao thông 

vận tải, đặc biệt là đường ống. 

- Điều kiện kinh tế — xã hội: 
• • 

+ Nền kinh tê phát triển mạnh, mang tính chất sản xuất hàng hoá 

-> yêu cầu khối lượng vận chuyến và cạnh tranh lớn. 

+ Công nghiệp phát triển mạnh, trình độ khoa học - kĩ thuật cao 

-> trình độ giao thông vận tải phát triển mạnh. 

+ Đời sống người dân cao. 
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b) Vai trò giao thông vận tải đối với sự phát triển kinh tế của 

Hoa Kì: 

+ Đảm bảo môi liên hệ kinh tế giữa các vùng. 

+ Cơ sở đế khai thác các loại tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là 

khoáng sản. 

+ Điều kiện thuận lợi để quan hệ thương mại kinh tế với các 

nước khác. 

+ Thúc đẩy hàng hoá phát triển. 

+ Đưa lại nguồn thu ngoại tệ lớn thông qua giao thông vận tải quốc tế. 

Câu 11: 

a) Hãy chứng minh Hoa Kì là đất nước của những người nhập cư. 

b) Những người nhập cư tác động tới nền kinh tế Hoa Kì như thế 
nào trong giai đoạn đầu xây dựng nền kinh tê tư bản chủ nghĩa? 

HƯỞNG DẪN LÀM BẢI 

a) Hoa Kì là đất nước của những người nhập cư. 

Quy mô dân sô tăng lên chủ yếu do các luồng nhập cư qua nhiều 

thời kì. Thế kỉ XVII — XVIII, những người di dân đầu tiên đến Hoa Kì 

là những tín đồ Thanh giáo, những người tị nạn chính trị, những 

thương nhân và những kẻ phiêu lưư. Trong thế kỉ XVIII, có 600.000 

nò lệ da đen bị đưa từ châu Phi sang. 

Thê kỉ XIX, đến lượt người Ai-xơ-len, người Anh, người Đức, người 

Bắc Âu di cư sang Hoa Kì, cuối thế kỉ XIX, là người Xla-vơ, người Do 

Thái, Trung Âu và Đông Âu, người ven Địa Trung Hải, người châu Á. 

Luật Tồng quát năm 1965 cho phép 340.000 người nhập cư mỗi năm, 

nhưng thực tế sô người nhập cư luôn vượt giới hạn cho phép. Từ năm 

1945 đến 1990, Hoa Kì đã nhận 57 triệu người di cư (trong đó có 70% 

là người di dân gốc châu Âu. 

Dân sô Hoa Kì từ 4 triệu năm 1790 vượt lên 265,2 triệu vào năm 

1996. Sự gia tăng nhanh dân số một cách đặc biệt này của Hoa Kì 

phần lớn do nhập cư. Hiện nay, trong sự gia tăng dân sô Hoa Kì, tỉ lệ 
gia tăng cơ học cao (chiếm tỉ lệ 30%). 

- Thành phần chủng tộc đa dạng. 

Các chủng tộc thiếu sô ở Hoa Kì chiếm khoảng 25% dân số, trong 

đó có người Anh-điêng. Người da đen chiếm 12%. Người gốc châu Á 

chiêm khoang 3% (bao gồm người Phi-lip-pin, Trung Hoa, Nhật Bản, 

Việt Nam, Hàn Quôc, Ấn Độ,...). Người Mĩ La-tinh chiếm khoảng 9%. 
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Chiếm phần lớn trong dân số của Hoa Kì là người gốc châu Âu, đầ 
tạo cho đất nước này một ngôn ngữ thông nhất và nền văn minh 
Ảng-lô-Xăc-xông. 

b) Tác động của những người nhập cư tới nền kinh tế Hoa Kỉ 

trong giai đoạn đầu xây dựng nền kinh tế tư bản chủ nghĩa: 

* Tích cực: 

- Tạo nên tính năng động của dân cư trong việc khai phá các vùng 

đât mới, khai thác tài nguyên và phát triến các cơ sở kinh tế. 

- Góp phần gia tăng lực lượng lao động. 

- Giá nhân công rẻ. 

* Tiêu cực: 

- Người da màu thường là đội quân chủ lực trong các công việc 

nặng nhọc. Sự phân hoá giàu nghèo và bất bình đẳng giữa các dân tộc 

lam xuat hiẹn mâu thuân giữa các cộng đồng người, các cuộc đấu tranh 

bảo vệ quyền lợi kinh tế - xã hội, bảo tồn sắc tộc luôn xảy ra làm sản 
xuất bị đình đốn. 

Câu 12: 

Dựa vào lược đồ Hoa Kì: 

LƯỢC ĐỒ HOA KÌ 

a) Xác định tên thành phố của mỗi vùng kinh tế Hoa Kì: vùng 
Đông Bắc, Tây và Đông Nam, nội địa. 

b) Xác định tên các sông, hồ ở Hoa Kì. 
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HƯỞNG DẦN LẢM BÀI 

a) Xác định tên các thành phố: 

* Vùng Đông Bắc: 

1. Bô-xtơn. 2. Niu I-oóc. 3. Phi-la-đen-phi-a. 

4. Ban-ti-mo. 5. Oa-sinh-tơn. 6. Si ca-gô. 7. Đi-troi 

* Vùng Tây và Đông Nam: 

+ Duyên hải Đại Tây Dương: 

9. Mai-a-mi 

+ Duyên hải Thái Bình Dương: 

12. Xan Đi-ê-gô. 

14. Xan Phran-xi-xcô. 

+ Tây Bắc: 

16. Xi-tơn. 

Vùng nội địa: 

+ Phía Nam: 

8. Át lan-ta. 

+ Phía Tây: 

17. Đen-vơ. 

b) Tên các sông và hồ 
* Sông: 

a. Cô-lum-bi-a. 

d. Mit xu-ri 

h. Ô-hai-ô. 

* Hồ: 
I. Hồ Thượng. 

IV. Hồ Ê-rích. 

10. Niu Óoc-lin. 

18. Xôn-lếc Xi-ti 

b. Cô-lô-ra-đô. 

e. A can-dát. 

i. Mi-xi-xi-pi 

II. Hồ Mi-si-gân. 

• V. Hồ Ồn-ta-ri-ô. 

13. Lôt An-giơ-lét. 

15. Xan cra-men-tô.- 

11. Hao-xtơn. 

c. Ri-Ô Gran-đê. 

g. Mi-xi-xi-pi 

III. Hồ Hu-rôn. 

VI. Hồ Muối Lớn. 

Câu 13: 

Dựa vào bảng số liệu sau đây: 

(Đơn vị: tỉ USD) 

Nước Tổng sản 
phẩm (GDP) 

* 

Giá trị trong GDP 

Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ 

Hoa Kì 7.834,0 156,7 2.115,2 5.562,1 

Trung Quốc 902,0 171,4 442,0 288,6 

Thái Lan 153,9 16,9 61,7 75,4 
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a) Hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế trong tổng sản phẩm 
quốc dân các nước trên. 

b) Nhận xét bảng sô" liệu. 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Vẽ biểu đồ: 

— Xứ lí số liệu (tính ra %). 

Tinh ban kinh: RThái Lan = lem, R*Trung Quốc= 2,4cm 

— Rhos Kì = 7,1 em. 

— Vẽ 3 biếu đồ tròn: có tên biểu đồ, chính xác, rõ ràng, có chú thích. 

b) Nhận xét bảng số liệu: 

* Hoa Ki: 

— Dịch vụ chiếm tỉ lệ cao nhất (71,0%). 

— Nông nghiệp chiếm tỉ lệ thấp nhất (2,0%). 

— Công nghiệp chiếm tỉ lệ tương đối (27,0%). 

— Hoa Kì là nước phát triển, đã thực hiện quá trình công nghiệp 
hoá đất nước. 

* Thái Lan: 

— Dịch vụ chiếm tỉ lệ cao nhất (49%). 

— Nông nghiệp chiếm tỉ lệ thấp nhất (11%). 

— Công nghiệp chiếm tỉ lệ tương đối (40%). 

— Thái Lan là nước đang phát triển, đang tiến hành quá trình công 

nghiệp hoá, chuẩn bị để trở thành nước NIC. 

* Trung Quốc: 

— Công nghiệp chiếm tỉ lệ cao nhất (49%). 

— Nông nghiệp chiếm tỉ lệ thấp nhất (19%). 

— Dịch vụ chiếm tỉ lệ tương đối (32%). 

— Trung Quốc là nước đang phát triển đang tiến hành quá trình 
công nghiệp hoá. 

Câu 14:- 

a) Điền vào bảng dưới đây, vùng phân bố chủ yếu phân theo mật độ 
dân sô của Hoa Kì: 

Thứ tư 
• 

Mật độ dân số Vùng phân bô" chủ yếu 

I Từ 1 đến 10 người/km2 

II Từ 11 đên 50 người/km2 

III Từ 51 đến 100 người/km2 

IV Trên 100 người/km2 
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b) Tại sao vùng IV có một độ dân sô" cao nhất? 

c) Xu hướng thay đối về sự phân bố dân cư trên lãnh thố Hoa Kì và 
nguyên nhân của sự thay đổi đó? 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Điền các nội dung sau: 

I. Từ 1 đến 10 người/km2: vùng Coóc-đi-e và phía tây đồng bằng 
Trung tâm. 

II. Từ 11 đến 50 người/km2: vùng duyên hải Thái Bình Dương. 

III. Từ 51 đến 100 người/km2: thung lũng sông Mi-xi-xi-pi ra đến bờ 
Đại Tây Dương. 

IV. Trên 100 người/km2: vùng Đông Bắc, gồm dải đất ven bờ phía 
Nam Hồ Lớn và vùng duyên hải Đông Bắc. 

b) Vùng IV có mật độ dân số cao nhất vì: 

- Có lịch sử khai thác sớm. 

- Tập trung nhiều đô thị, có nhiều cụm thành phố lớn nhất Hoa Kì: 
Si ca-gô, Đi-troi, Bô-xtơn, Niu Óoc, Phi-la-đen-phi-a, Oa-sinh-tơn. 

- Có mức độ tập trung công nghiệp, dịch vụ cao nhất trên lãnh thổ 
Hoa Kì. 

- Điều kiện tự nhiên (khí hậu, tài nguyên) và vị trí địa lí thuận lợi 
cho cư trú, sản xuất. 

c) Xu hướng thay đổi về sự phàn hố dãn cư trên lãnh thổ Hoa Kì: 

- Từ cuối thập niên 80 của thế kĩ XX đến nay, một bộ phận dân cư 
Hoa Kì di chuyến từ các vùng công nghiệp phía Nam Hồ Lớn và vùng 
ven Đại Tây Dương (Đông Bắc) đến các vùng công nghiệp mới năng 
động hơn ở phía Nam và duyên hải Thái Bình Dương, dẫn đến mật độ 
dân sô các vùng công nghiệp mới ở phía Nam và phía Tây lãnh thổ 
Hoa Kì tăng nhanh. 

- Nguyên nhân: 

+ Do sự thay đổi trong cơ cấu ngành công nghiệp Hoa Kì. 

+ Sự sa sút của “Vành đai công nghiệp chế tạo”. 

Câu 15: 

a) Chứng minh Hoa Kì có tiềm năng lớn để phát triển ngành công 
nghiệp năng lượng. 

b) Dựa vào lược đồ Hoa Kì sau đây, hãy điền vào lược đồ những mỏ 
dầu, mỏ khí đốt, than đá và thuỷ điện. 
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Chú thích: 

I : Than đá 

r\ : Khí đốt 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Hoa Kỉ có tiềm năng lớn dể phát triển công nghiệp năng lượng: 

Hoa Kì có dầu mỏ, khí đôt, than đá, thuỷ năng, uran với trữ lượng 

lớn là cơ sở cho công nghiệp năng lượng phát triển mạnh vào hàng- 
đầu thế giới. 

- Đầu mỏ: Khoảng 5.000 mỏ lớn nhỏ được khai thác ở bang Têch- 

dat, Lu-i-đi-a-na, O-cla-hô-ma' Ca-li-phoóc-ni-a, Oai-ô-minh, A-lax ca. 

- Ngày nay, dầu mỏ đáp ứng 50% nhu cầu năng lượng của Hoa Kì. 

- Khí đốt: Được khai thác ở các bang miền Nam Ca-li-phoóc-ni-a. 

- Than đá: Trữ lượng lớn năm ở A-pa-lát cung cấp 2/5 sản lượng 

than cả nước, nhiều nhất ở bang Ken-tuc-ki, hiện nay ngành khai thác 
than đang chuyển dần sang phía Tây. 

- Thuỷ điện: Đứng thứ 2 thê giới sau Ca-na-đa, chủ yêu ở dãy A-pa-lát 

và phía Tây (lưu vực sông Cô-lô-ra-đô và Cô-lum-bi-a). 

- Uran: Với trữ lượng khá lớn ở phía Tây. 

- Năng lượng mới: Năng lượng Mặt Trời, gió, địa nhiệt cũng ở phía 
Tây Nam. 

- Hiện nay, Hoa Kì là nước có sản lượng điện dẫn đầu thế giới. . 

b) Những mỏ dầu, mỏ than đá, khí đốt, thuỷ điện trên lược dồ 
Hoa Kì: 

- Điền đúng vị trí, đúng kí hiệu, có chú thích. 

A : Dầu mỏ 

^ : Thuỷ điện 
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Câu 16: 

Cho bản g số liệu năm 1997 như sau: 

Quốc gia Tổng số lao động 

(triệu người) 

Nông nghiệp 

(%) 

Công nghiệp 

(%) 

Dich vu • • 
(%) 

Nhât Bản • 68 5,3 33,1 61,6 

Hoa Kì 209 2,4 25,3 72,3 

Trung Quốc 
_\ T T~ 1 •Á 

718 
1 • A 

47,7 
1 m ~ A 

20,8 31,5 

a) Vẽ biểu đồ biểu hiện cơ cấu lao động của các nước trên. 

b) Nêu nhận xét và giải thích. 

c) Cho biết đặc điểm ngành dịch vụ của Hoa Kì. 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 
a) Vẽ biểu đồ tròn: 

- Tính bán kính 3 vòng tròn: 

Ri = 1 cm, R2 = l,8cm, R3 = 3,2 cm. 

- Chia tỉ lệ phần trăm chính xác. 

- Kí hiệu rõ ràng, có chú giải. 

b) Nhận xét: 

- Nhật Bản: Tỉ lệ lao động trong nông nghiệp ít (5,3%), công 

nghiệp có tỉ lệ tương đối, dịch vụ có tỉ lệ cao. Vì Nhật Bản là nước có 

nền kinh tê phát triển cao với công nghiệp hiện đại. 

- Hoa Kì: Tỉ lệ lao động trong nông nghiệp ít nhất (2,4%), công 

nghiệp có tỉ lệ cũng tương đối, nhưng dịch vụ có tỉ lệ cao nhất. Vì Hoa 

Kì là nước có nền kinh tế phát triển cao, công nghiệp hiện đại. 

- Trung Quốc: Tỉ lệ lao động trong nông nghiệp cao nhất (47,7%), 

công nghiệp và dịch vụ đều ít hơn. Vì Trung Quốc là nước đang phát 

triển trong giai đoạn công nghiệp hoá. 

c) Đặc điểm ngành dịch vụ của Hoa Kì: 

- Là ngành thu hút nhiều lao động, đóng góp lớn cho kinh tế. 

- Chia 2 nhóm: Phục vụ trực tiếp cho đời sông nhân dân, phục vụ 
sản xuất. 

- Phát triển nhanh nên ta thấy ranh giới giữa sản xuất và dịch vụ 
khó phân biệt. 

Câu 17: 

a) Tại sao sự phát triển của ngành dịch vụ lại là tiêu chuẩn để 
đánh giá sự phát triển kinh tế của một nước? 

b) Chứng minh qua sự phát triển của ngành dịch vụ của Hoa Kì. 

Liên hệ tình hình phát triển ngành dịch vụ của nước ta. 
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HƯỚNG DÂN LÀM BÀI 

a) Giải thích: 

— Ngành dịch vụ gồm 2 nhóm chính: 

+ Nhóm các ngành hành chính và lưu thông, phục vụ cho đời sống, 

ăn mặc, đi lại, văn hoá, sức khoẻ, giải trí. 

+ Nhóm các ngành phục vụ cho sản xuất, giao thông vận tải, thông 
tin, thương mại, tài chính, quảng cáo. 

+ Là kết quả của cuộc cách mạng khoa học — kĩ thuật hiện đại. 

+ Đó là sự chuyển đổi cơ cấu kinh tê của các nước công nghiệp 

phát triển. 

+ Làm tăng tỉ trọng về cơ cấu lao động cũng như thu nhập quốc dân 

của các ngành dịch vụ. 

+ Trình độ tự động hoá cao thì giảm lực lượng lao động trong công 
— nông nghiệp. 

+ Giá thành sản phẩm hạ -> giảm thu nhập. 

+ Kinh tê phát triển sẽ kéo theo sự phát triển của ngành dịch vụ 
và ngược lai. 

b) * Ngành dịch vụ của Hoa Kì là sức mạnh mới của nền kinh 

tế nước này: 

+ Thu hút 70% lực lượng lao động. 

+ Đóng góp 68% thu nhập quô'c dân. 

+ Dự đoán thê kỉ XXI sẽ đóng góp đến 93% GDP. 

* Liên hệ Việt Nam: 

+ Ngành dịch vụ nước ta phát triển mạnh từ năm 1990. 

+ Do đường lối đổi mới phát triển (từ bao cấp sang kinh tế thị 
trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa). 

+ Phát triển mạnh các ngành: Quảng cáo, viễn thông, giao thông 
vận tải, khách sạn. 

+ ơ các thành phô lớn, dịch vụ phát triển mạnh hơn các vùng nông thôn. 

Câu 18: 

Trong những thập niên gần đây, nền kinh tế của Hoa Kì có chiều 

hướng giảm sút. Em hãy cho biết những nguyên nhân và biện pháp 

khắc phục tình trạng trên của Hoa Kì. 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

Từ những năm 90 trở lại đây, Hoa Kì mất dần vị trí hàng đầu ở 
một sô' lĩnh vực trước sự cạnh tranh của Nhật Bản, Tây Âu, NICs 

-> thị trường khủng thu hẹp. 
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— Khủng hoảng luôn có khả năng bùng nổ. 

— Nguyên nhân: 

+ Cuộc chạy đưa vũ trang rất tôn kém đã làm nền kinh tế suy yếu. 

+ Chậm đồi mới công nghệ sản xuất hơn so với một sô” nước công 

nghiệp mới phát triển khác. 

+ Tỉ trọng hàng xuất khẩu của Hoa Kì bị giảm sút kể cả các sản 

phẩm công nghiệp lẫn nông nghiệp, trong khi đó tỉ trọng hàng công 

nghiệp nhập khẩu từ Nhật Bản và Tây Âu lại tăng lên do chất lượng 

tốt hơn và rẻ hơn. 

— Biện pháp khắc phục: 

+ Tăng cường thành lập các trung tâm nghiên cứu công nghệ, áp 

dụng nhiều biện pháp khuyến khích nghiên cứu và phát triển khoa 

học — k! thuật để nâng cao chất lượng hàng hóa. 

+ Hạ tỉ giá đồng đôla so với các ngoại tệ khác để kích thích hàng 

xuất khẩu và hạn chế hàng nhập khẩu. 

+ Áp dụng đường lối kinh tế nước lớn, cạnh tranh, buộc các nước 

phải giảm lượng hàng xuất khẩu vào Hoa Kì, nhưng lại phải mở cửa 

cho hàng của Hoa Kì nhập vào nước mình. 

Câu 19: 

a) Nêu rõ các ngành công nghiệp truyền thống và các ngành công 

nghiệp hiện đại của Hoa Kì. 

b) Qua lược đồ nông nghiệp Hoa Kì sau đây, hãy ghi chú các kí hiệu 

thể hiện trên lược đồ. 
• • 

LƯỢC ĐỒ NÔNG NGHIỆP HOA KÌ 
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HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Các ngành công nghiệp truyền thống của Hoa Kì: 

- Công nghiệp năng lượng: dầu mỏ, than đá, ... 

- Công nghiệp luyện kim: ở vùng Đông Bắc. 

- Công nghiệp dệt: từ miền Bắc xuống miền Nam là vùng trồng 
bông và nhân công rẻ. 

- Cong nghiẹp hoa chât: là ngành còn hiện đai hơn cả trong sô 

những ngành công nghiệp truyền thống: ở Đông Bắc, hoá chất ở bờ 
vịnh Mê-hi cô. 

- Công nghiệp sản xuất xe hơi ở Đi-troi, ... 

* Các ngành cộng nghiệp hiện đại của Hoa Kì: 

- Công nghiệp năng lượng: thuỷ điện, năng lượng nguyên tử, ... 

- Công nghiệp quân sự: phát triển sản xuất vũ khí tối tân và 
thông thường. 

- Công nghệ thông tin: phát triển mạnh nhất thế giới. 

- Công nghệ hàng không: sau Chiến tranh thế giới thứ II, Hoa Kì 

sản xuất phần lớn máy bay trên thế giới, trong hai thập kỉ cuối thế kỉ 
XX, Hoa Kì còn chế tạo hơn 60% số máy bay thế giới. 

b) Thể hiện bằng các kí hiệu các vành đai nông nghiệp của 

Hoa Kì: (học sinh cần ghi chú theo thứ tự các số trên bảng chú 
giải của lược đồ). 

1. Lúa mì. 2. Đa canh cây công nghiệp. 

3. Bông. 4. Sữa và đa canh ven đô thị. 
5. Rừng. 6. Đa canh lúa gạo, rau quả nhiệt đới 
7. Đồng cỏ núi cao. 

Câu 20: ] 

Trình bày đặc điểm hai vùng kinh tế: "Vành đai công nghiệp chế 
tạo" và "Vành đai Mặt Trời" của Hoa Kì. 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

Đặc điểm của hai vùng kinh tế: "Vành đai công nghiệp chế tạo” và 
“Vành đai Mặt Trời” của Hoa Kì. 

* Vành dai công nghiệp chế tạo: 

- ơ Đông Bắc, giữ vai trò trung tâm điều khiển cả nền kinh tế Hoa Kì. 

- Phạm vi: Kéo dài từ phía Nam hồ Thượng và hồ Mi-si-gân sang 

phía Đông gồm toàn bộ dải bờ biển Đông Bắc (từ biên giới Ca-na-đa 
đến bang Ken-túc-ki và Viêc-gi-ni-a). 

- Tài nguyên: Quặng sắt ở Nam hồ Thượng, than đá vùng A-pa-lat, 
dâu khí giữa hồ E-rích và Mi-si-gân, thuỷ năng, ... 
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- Có nhiều cụm thành phô lớn nhất Hoa Kì, tâm điểm là dải siêu 

đô thị kéo dài 750km từ Bô-xtơn đến phía Nam Oa-sinh-tơn. 

- Cơ cấu công nghiệp đang có sự chuyển đổi: cấu trúc lại các ngành 

truyền thống (luyện kim, hoá chất, sản xuất ôtô, ...) phát triển các 

ngành có hàm lượng kĩ thuật cao: điện tử, vi điện tử, ... 

- Các trung tâm công nghiệp chính: Niu I-oóc, Si ca-gô, Bô-xtơn, 
Phi-la-đen-phi-a, Đi-troi, ... 

* “Vành dai Mặt Trèti” gồm 3 khu vực ở Tày và Đông Nam Hoa Kù 

* Khu vực duyên hải Đại Tây Dương: Từ phía Nam Oa-sinh-tơn đến 

bang Flo-ri-đa và vùng vịnh Mê-hi cô, hiện đang là vùng có sức hút 
mạnh mẽ. 

- Tài nguyên quan trọng: Dầu mỏ ở vịnh Mê-hi cô. 

- Các ngành công nghiệp chính: Công nghiệp quân sự, điện tử, 
sinh học, công nghệ sinh học. 

- Các trung tâm công nghiệp chính: Mai-a-mi, Giắc-xơn. 

- Khu vực duyên hải Thái Bình Dương (bang Ca-li-phooc-ni-a). 

- Tài nguyên quan trọng: Dầu khí ở Tây Nam bang Ca-li-phooc-ni-a. 

- Là vùng nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ phát triển. 

- Các trung tâm công nghiệp chính: Xan Phran-xi-xcô, Lôt An-giơ-let. 

* Khu vực bờ biển Tây Bắc: 

- Chủ yếu phát triển lâm nghiệp và ngư nghiệp. 

- Các ngành công nghiệp quan trọng: Luyện nhôm, đóng tàu, hàng không. 

- Các trung tâm công nghiệp chính: Xi-tơn, Pooc-len. 

Câu 21: 

Hoa Kì là một nước giàu tài nguyên thiên nhiên, anh (chị) hãy 

chứng minh điều đó và cho biêt Hoa Kì đã sử dụng chúng vào mục 
đích kinh tê như thế nào? 

(Học sinh có thể sử dụng Atlát) 

HƯỚNG DẪN LẢM BẢI 

- Vị trí địa lí rất thuận lợi: Phía Đông giáp Đại Tây Dương (giao 

thương với châu Âu và châu Phi); Phía Tây giáp Thái Bình Dương 

(giao thương với châu Á và châu Đại Dương). 

- Biển: Đường bờ biển dài, có nhiều vịnh vũng thuận lợi cho việc 

xây dựng các cảng (Bô-xtơn, Ban-ti-mo, Niu Óoc, Phi-la-đen-phi-a, ...) 

đóng tàu, biển có nhiều cá (phía Nam Á-la-xca, Ca-li-phooc-ni-a) 

- Đất trồng trọt nhiều: Đồng bằng Trung Tâm, đồng bằng duyên 

hải phía Đông là những vùng nông nghiệp quy mô lớn của Hoa Kì. 
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— Khí hậu đa dạng: Từ nhiệt đới, cận nhiệt đới, ôn đới đến hàn đới 

(thuận lợi cho Hoa Kì phát triển ngành nông nghiệp đa dạng cơ cấu 

vật nuôi, cây trồng: Lúa mì, lúa mạch, khoai tây, ngô, lúa gạo, bông, 

thuốc lá, đậu nành, nho, cam, ...). 

— Nước phong phú: Hoa Kì có mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhất là 

ở phía Đông. Các sông ở phía Đông có giá trị về giao thông thuỷ điện, 

nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt còn các sông ở phía Tây có giá 

trị về thuỷ điện. 

— Rừng: Chiếm diện tích lớn, phân bố ở trên các dãy núi Cooc-đi-e 

và A-pa-lát. 

— Khoáng sản: Phong phú có giá trị kĩ thuật cao. Than (ở Đông 

Bắc, A-la-xca), sắt (Đông Bắc), dầu mỏ (ven vịnh Mê-hi cô, ở Tây Nam 

Á-la-xca), khí đốt ven vịnh Mê-hi cô, đồng bằng Trung Tâm, vùng Tây 

Nam, vàng (A-la-xca), đồng và uranium (ở phía Tây). Với nguồn tài 

nguyên giàu có này, Hoa Kì đã phát triển mạnh các ngành năng 

lượng, luyện kim, cơ khí, hoá chất... 

Câu 22: 

Dựa vào bảng số liệu cho sau đây: 

GDP của các nước thành viên thuộc nhóm G7 trong các năm 1994 
và 1999. 

(Đơn vị: tỉ USD) 

Năm Ca-na-đa l-ta-li-a Anh Pháp Đức Nhât ■ Hoa Kì G7 

1994 594 1.050 1.100 1360 2.100 4.710 7.000 17.914 

1999 622 1.294 1.451 1622 2.431 3.191 8.848 19.459 

Hãy: 

a) Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sơ lược về tỉ trọng GDP của 

các nước trong tổng GDP của G7. 

b) Phân tích những nguyên nhân tạo nên sự tăng trưởng mạnh của 

kinh tê Hoa Kì trong thời gian trên. 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) * Vẽ biểu đồ 
(Học sinh tự vẽ) 

• • * 

- Vẽ hai vòng tròn với Ri999 = 1,04; Ri994 = 1. 

- Vẽ chính xác, rõ ràng, sạch, đẹp, ghi chú đầy đủ, tên biểu đồ. 

* Nhận xét và giải thích: 

- G7 đã tăng từ 17.914 tỉ USD lên 19.459 tỉ USD tức là đã tăng 
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8,6% (hoặc 1,7%/năm) nhưng do tốc độ tăng trưởng không đều giữa các 

nước nên tỉ trọng giữa các nước có nhiều biên động tuy trật tự của các 

nước vẫn chưa thay đổi. 

- Các nước có tỉ trọng tăng như Anh, Hoa Kì, I-ta-li-a, Pháp, Đức 

do tốc độ tăng trưởng cao hơn của G7, trong đó Anh và Hoa Kì tăng 

nhanh nhất. Hoa Kì chiếm ưu thê ngày càng lớn trong G7. 

- Ti trọng của Ca-na-đa giảm nhẹ do tốc độ tăng trưởng chậm hơn 

tốc độ chung của G7. 

- Riêng Nhật Bản rơi vào tăng trưởng âm (tốc độ tăng trưởng 

trung bình -8,1% nên so với năm 1994 GDP chỉ còn 67,7% tức đã giảm 

1/3). Tuy Nhật Bản vẫn giữ vị trí thứ 2 nhưng tỉ trọng đã giảm mạnh 

và khoảng cách với Hoa Kì ngày càng xa. 

(Học sinh cần dẫn chứng số liệu cụ thể dể giải thích sự biến động 

của các nước. Sô liệu dẫn chứng có thể là chỉ sô tăng trưởng trong giai 

đoạn 1994 -1999 hoặc tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm) 

b) Nguyên nhân tạo nên sự tăng trưởng mạnh của Hoa Kì: 

- Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học - kĩ thuật và công 

nghệ mới đặc biệt là công nghệ thông tin và máy tính. Nhờ vậy đã 

thay đôi phương thức quản lí và kinh doanh tăng năng suất lao động 

và nâng cao chất lượng hàng hoá. 

- Tăng cường hoạt động ngoại thương và tiếp tục áp dụng chính 

sách nước lớn để gây sức ép với các nước đồng minh. Việc thành lập 

NAFTA và APEC cũng như vấn đề toàn cầu hoá đã tạo thuận lợi cho 

các công ty xuyên quốc gia của Hoa Kì. 

- Trước đây Hoa Kì buộc phải hạ tỉ giá đồng USD để tăng sức cạnh 

tranh. Hiện nay, nhờ chính sách “thắt lưng buộc bụng” nên ngân sách 

đã thặng dư, lạm phát được đẩy lùi, lãi suất hạ thấp, vị trí đồng đôla 

được nâng cao đã tạo niềm tin cho các nhà đầu tư bỏ thêm vốn để 
kinh doanh. 

Câu 23: 

Hiện nay người ta cho rằng: "Muôn đánh giá trình độ phát triển 

kinh tê của một nước, có thể căn cứ vào tình hình phát triển của 

ngành dịch vụ". Em hãy cho biết: 

a) Vai trò của ngành dịch vụ. 

b) Giải thích tại sao người ta nói: “Dịch vụ là sức mạnh mới của 

nền kinh tế Hoa Kì?". 
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HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Vai trò ngành dịch vụ: 

— Kích thích các ngành sản xuất vật chất, làm tàng giá trị hàng hoá, 

sử dụng tốt hơn lực lượng lao động trong nước, tạo việc làm cho nhân 

dân, khai thác tốt hơn tài nguyên thiên nhiên, các di sản văn hoá, lịch 

sử, thành tựu khoa học — kĩ thuật phục vụ cho đời sống con người. 

— Hoạt động dịch vụ tăng rất nhânh trong những thập niên gần 

đây, nhất là ở các nước phát triển. Ngành dịch vụ nước ta đang phát 

triển nhất là dịch vụ viễn thông, du lịch nhờ biết khai thác tốt các di 

tích văn hoá, lịch sử và các cảnh quan thiên nhiên đa dạng, độc đáo. 

b) 'Dịch vụ là sức mạnh mới của nền kinh tế Hoa Kì 

Thu hút 70% lực lượng lao động, đóng góp 68% thu nhập quốc dân. 

Dự đoán tăng lên 93% trong thê kỉ XXI. Đây là biểu hiện của nền sản 

xuất tiên tiên, năng suất cao. Trong giai đoạn hậu công nghiệp, trình 

độ cơ giới hoá, tự động hoá trong nông nghiệp, công nghiệp đạt mức 

cao nên lượng hàng hoá sản xuất rất lớn. Tình trạng thừa lao động ở 
hai khu vực này là tất yếu đã tạo điều kiện cho dịch vụ phát triển 

mạnh. Thêm vào đó, các phương tiện thông tin liên lạc tiên tiến và 

giao thông vận tải hiện đại đã giúp cho Hoa Kì khắc phục khó khăn về 
địa hình, lãnh thố đề trở thành nước có nền kinh tê hàng đầu thê giới. 

Câu 24: 

(Trắc nghiệm) 

— Hãy chọn các câu trả lời đúng: 

1. Tỉ lệ gia tăng dân sô của Hoa Kì hiện nay thuộc nhóm: 

a. Không tăng dân số. 

b. Gia tăng chậm: dưới 1%/năm. 

c. Gia tăng trung bình: 1 - 1,5%/năm. 

d. Cả ba đều sai 

2. Thành phố nào sau đây nằm gần cửa sông? 

a. Mai-a-mi b. Niu Oóc-lin. c. Đi-troi d. Si ca-gô. 

3. Vùng có nhiều kim loại màu gần thành phố nào hơn trong các 
thành phố sau đây? 

a. Bô-xtơn. b. Đen-Vơ. 

c. Phi-la-đen-phi-a. d. At lan-ta. 

4. Điều nào sau đây không đúng với những khó khăn về tự nhiên của 
Hoa Kì: 

a. Vùng Đông Nam ven vịnh Mê-hi cô thường bị khô hạn. 
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b. Vùng Tây Nam thường bị động đất. 

c. Vùng Tây Bắc, đồng bằng trung tâm bị khô hạn. 

d. Bán đảo Phlo-ri-đa thường bị bão. 

5. Thung lũng cắt ngang dịa hình tạo điều kiện thuận tiện để xây 

dựng đường giao thông vào nội địa Hoa Kì thuộc khu vực: 

a. Miền Bắc. b. Miền Nam. c. Miền Đông. d. Miền Trung, 

6. Trong cơ câu ngành điện lực Hoa Kì, ngành nào không xếp vị trí 
thứ nhất trên thế giới? 

a. Nhiệt điện. b. Điện nguyên tử. 

c. Thuỷ điện. d. Tất cả đều sai 

7. Trung tâm công nghiệp nào sau đây không nằm trong yành đai 

“công nghiệp chế tạo” của Hoa Kì? 

a. Si ca-gô. b. Đi-troi c. Ban-ti-mo d. Đen-Vơ. 

8. Bang có số dân đông nhất của Hoa Kì là: 

a. Têch-dat. b. Niu I-oóc. 

c. Ca-li-phooc-ni-a. d. Oa-sinh-tơn. 

9. Trung tâm công nghiệp nào sau đây không thuộc “Vành đai Mặt Trời”: 

a. Xan Đi-ê-gô. b. Át lan-ta. 

c. Mai-a-mi. d. Lôt An-giơ-let. 

10. Thành phố mà dân cư có mức sống cao nhất toàn liên bang Hoa Kì là: 

a. Niu I-oóc. b. Oa-sinh-tơn. 

c. A côn-ri-giơ. d. Xan Phran-xi-xcô. 

Câu 25: 
Ạỵ 1 • 

NƯỚC Công nghiệp Nông nghiệp Dỉch vu • • 

Tỉ lệ lao 

động 

(%) 

Mức 

đóng góp 

GDP (%) 

Tỉ lệ lao 

động 

(%) 

Mức đóng 

góp GDP 

(%): 

Tỉ lệ lao 

động 

(%) 

Mức dóng 

góp GDP 

(%) 

Hoa Kì 24,9 22,5 3,0 2,0 72,1 75,5 

Nhât Bản • 34,5 40,1 6,9 3,5 58,6 56,4 

Hãy vẽ biểu đồ thích hợp và nêu ra những nhận xét cần thiết? 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

* Vẽ biểu đồ: * 

Vẽ biểu đồ hình cột đứng thể hiện cơ cấu từng ngành của hai nước 

cạnh nhau, có ghi chỉ sô ở đầu côt để tiên so sánh. (Hoc sinh tư vẽ). 
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* Nhận xét: 

— Hoa Kì và Nhật Bản đều có tỉ lệ sô lao động và mức đóng góp 

GDP cao, nhất là dịch vụ, sau đó là công nghiệp và thấp nhất là nông 

nghiệp. Cơ cấu này thể hiện trình độ phát triển kinh tế cao. 

— Tỉ trọng ngành dịch vụ Hoa Kì chiếm ưu thê tuyệt đôi — thể hiện 

tiềm lực kinh tê và khoa học — kĩ thuật lớn nhât thế giới của Hoa Kì 

— Hai ngành công nghiệp và dịch vụ của Nhật Bản không chênh 

lệch nhiều về tỉ lệ lao động và mức đóng góp trong GDP thể hiện ưu 

thế lớn của công nghiệp trong kinh tê Nhật Bản. 

— Tỉ lệ lao động và mức đóng góp GDP của nông nghiệp Nhật Bản 

cao hơn Hoa Kì — thế hiện điều kiện phát triển nông nghiệp có nhiều 

khó khăn buộc Nhật Bản phải chú trọng phát triển nông nghiệp 

nhiều hơn so với Hoa Kì. 

Câu 26: 

a) Hãy chứng minh: "Hoa Kì có ngành giao thông vận tải phát 

triển bậc nhất thế giới". 

b) Nêu những thuận lợi và khó khăn chính của giao thông vận tải 

Hoa Kì hiện nay? 

HƯỚNG DẪN LẢM BÀI 

a) "Hoa Kì có ngành giao thòng vận tai phát triển bậc nhất thế giới": 

* Giao thông đường bộ: 

— Đường ô tô: Chiêm vị trí chủ đạo, sô lượng các loại xe khoảng 135 

triệu chiếc (đứng đầu thế giới). 

— Đường sắt: Chiếm 36% trọng tải hàng hoá, tổng chiều dài 

350.000km (đứng đầu thế giới). 

— Đường ông: 300.000km ông dẫn dầu, 550.000km ông dẫn khí. 

* Giao thông đường sông - biển: đảm nhiệm 12-14% lượng hàng 
hoá vận chuyến nội địa. 

— Các tuyến quan trọng: 

+ Tuyến Ngủ Hồ ra Đại Tây Dương. 

+ Tuyến Mi-xi-xi-pi ra vịnh Mê-hi-cô. 

— Giao thông đường biển có các hải cảng quan trọng: 

+ Vịnh Mê-hi cô: Hao-xtơn, Niu Oóc-lin, ... 

+ Duyên hải Đại Tây Dương: Niu I-oóc, Phi-la-đen-phi-a, ... 

+ Duyên hải Thái Bình Dương: Lôt An-giơ-let, Xan Phran-xi-xcô,... 

* Giao thông vận tải đường hàng không: ngày càng có vị trí cao, hiện 

chiêm khoảng 40% khối lượng vận tải đường hàng không thê giới. 
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b) Những thuận lợi và khó khăn: 

- Những khó khăn về điều kiện tự nhiên: Lãnh thố rộng lớn, cấu 

trúc địa hình phức tạp, thiên tai thường xảy ra, ... 

- Ngành công nghiệp chê tạo phát triển cao. 

- Tiềm lực kinh tế mạnh, trình độ khoa học - kĩ thuật công nghệ 
phát triển rất cao. 

Câu 27: 

Dựa vào bâng số liệu GDP, GNP và dân số của một số nước trên 

thê giới năm 2000: 

NƯỚC GDP 

(triệu USD) 

GNP 

(triệu USD) 

Dân số 
(triệu người) 

Hoa Kì 9.837.406 9.601.500 282 

Trung Quốc 1.079.948 1.062.900 1.262 

Hàn Quốc 457.219 421.100 47 
Viêt Nam # 31.344 , 30.400 79 

a) Hãy tính GDP/người, GNP/người của mỗi nước. 

b) Vẽ biểu đồ so sánh GDP/người của các nước. 

c) Dựa vào biểu đồ và bảng số liệu, so sánh GDP, GNP, GDP/người 

và GNP/người của các nước và cho nhận xét về sự khác biệt đó. 

HƯỚNG DẪN LẢM BÀI 

a) Kết quả tính các số liệu: 

Nước GDP/người (USD) GNP/người (USD) 

Hoa Kì 34.884 34.048 

Trung Quốc 856 842 

Hàn Quốc 9.728 8.960 

Việt Nam 397 385 

bì Vẽ biêu dồ cột đúng và đầy đủ các yêu tô đề yêu cầu: 

(Học sinh tự vẽ) 

c) So sánh và nhản xét: 

- Nhìn chung GDP của các nước đều lớn hơn GNP, chứng tỏ trong 

năm 2000 bôn quôc gia trên có sô vôn đầu tư ra nước ngoài thấp hơn 

sô vôn đầu tư của nước ngoài vào trong nước. 

- GDP và GNP cao nhất là Hoa Kì, sau đó là Trung Quốc, Hàn Quốc 

và sau cùng là Việt Nam. Điều này phản ánh tiềm lực kinh tê và giá 

trị sản xuất khác nhau giữa các nước. 
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— về GDP/người và GNP/người: 

+ Mặc dù Hoa Kì có dân số đông nhưng do GDP, GNP rất lớn nên 

GDP/người và GNP/người rất cao. 

+ GDP/người và GNP/người của Trung Quốc thấp là do tổng GDP, 

GNP chưa cao, dân số quá đông -> đời sống người dân còn thấp. 

+ Hàn Quốc có GDP/người và GNP/người cao hơn Trung Quốc, do 

GDP, GNP cao, trong khi dân số ít, nên đời sống người dân cao hơn. 

+ Việt Nam: GDP và GNP thấp, dân số đông, nên GNP/người và 

GDP/người còn rất thấp, chứng tỏ đời sống của người dân còn thấp. 

Câu 28: . I 

Sử dụng "Tập bản đồ thế giới và châu lục" của Nhà xuất bản Giáo 

dục và các kiến thức đã học, hãy cho biết sự khác biệt về tự nhiên 

giữa miền Đông và miền Tây của Hoa Kì. 

HƯỞNG DẪN LÀM BÀI 

Cần trình bày 6 ý chính về tự nhiên 2 miền: 

Miền Đông Miền Tây 1 

+ Địa hình: Có dãy núi già A-pa-lat 

và các đồng bằng duyên hải 

rộng lớn. 

+ Là hệ thống núi trẻ Cooc di-e 

và đồng bằng duyên hải nhỏ, 

hẹp. 

+ Khí hâu: Có khí hâu cân. nhiêt • # # # 

đới ẩm. 

+ Có khí hâu cân nhiêt đới khô. 1 

+ Mưa: Mưa nhiều, trung bình từ 
1.000 — 2.000mm/năm. 

+ Mưa ít, trung bình 250 - 1 

500mm/năm. 1 

+ Sống ngòi: Khá dày đặc, có giá 

trị về giao thông, nông nghiệp. 

+ Thưa thớt, có nhiều dốc nên có 1 

giá trị về thuỷ điện. 1 

+ Thực _vật: Có rừng lá rộng cận 

nhiêt đới • 

+ Có rừng lá cứng và cây bụi 1 

+ Bờ biển: Tiếp giáp Đại Tây 

Dương và có dòng biển nóng 

chảy qua. 

+ Tiếp giáp Thái Bình Dương và 1 

có dòng biển lạnh chảy qua. 1 

n. NHẠT BAN 

Câu 1: 

a) Nêu đặc điểm phân bô các trung tâm công nghiệp của Nhật Bản. 

b) Trình bày về 4 khu công nghiệp lớn của Nhật Bản và giải thích 

sự phân bô của các khu công nghiệp đó. 

340 



HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Đặc điểm phân bố các trung tâm công nghiệp (TTCN) của 

Nhật Bản: 

- Các TTCN phân bô rộng trên khắp lãnh thố ở tất cả các đảo lớn. 

- Phần lớn các TTCN đều nằm ở vùng ven biển. 

- Các TTCN tập trung chủ yếu ở đảo Hôn-su, một số TTCN ở phía 

Nam đảo Hôc cai-đô và phía Bắc đảo Kiu-xiu và đảo Xi cô cư. 

- Dải TTCN lđn tập trung ở phía Nam lãnh thổ từ Tô-ki-ô, 

I-ô-kô-ha-ma (đảo Hôn-su) đến Phu cu-ô-ca (đảo Kiu-xiu). 

b) * Bốn khu công nghiệp (KCN) lờn: 

- KCN trong đó có 2 TTCN lớn: Tô-ki-ô và I-ô cô-ha-ma với các ngành 

chuyên môn hoá: luyện kim, chế tạo máy, đóng tàu, hoá chất, dệt. 

- KCN trong đó có TTCN lớn: Na-gôi-a với các ngành chuyên môn 

hoá: chế tạo máy, hoá chất, dệt. 

- KCN trong đó có 3 TTCN lớn: Ki-ô-tô, Ô-xa-ca và Cô-bê với các 

ngành chuyên môn hoá: luyện kim, chế tạo máy, đóng tàu, dệt. 

- KCN trong đó có TTCN lớn: Phu cu-ô-ca (Bắc đảo Kiu-xiu) với 
ngành chuyên môn hoá: luyện kim. 

* Giải thích sự phân bố các KCN lớn: 

- Bờ biến phía Đông Nam đảo Hôn-su bị cắt xẻ mạnh tạo nhiều vùng, 

vịnh thuận lợi cho việc xây dựng hải cảng lớn (Tô-ki-ô, I-ô-cô-ha-ma, 

ổ-xa-ca, Cô-bê, ...). 

- Có khí hậu cận nhiệt đới, ấm áp, nhiều ngày nắng trong năm, 

thuận lợi cho hoạt động kinh tế. Biển ấm không bị đóng băng vào 

mùa đông, thuận lợi cho vận tải biển phát triển. 

- Nơi có dân cư đông đúc, có nguồn nhân lực dồi dào, trình độ cao, 
nền kinh tế phát triển lâu đời. 

Câu 2: 

a) Vì sao Nhật Bản phải chuyển hướng chiến lược kinh tê vào năm 

1973? 

b) Điều kiện tự nhiên — kinh tế — xã hội của Nhật Bản đã tác động 

đên chiến lược này như thế nào? Kết quả ra sao? 

HƯỚNG DẪN LẢM BÀI 

a) Nhật Bản phải chuyến hướng chiến lược kỉnh tê vào năm 

1973 vì các lí do sau: 

- Sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973, giá dầu mỏ tăng cao 

gấp 17 lần. 
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- Giá nguyên liệu nhập khẩu tăng. 

- Công nhân đấu tranh đòi tăng lương. 

- Đế’ đối phó với sự cạnh tranh, sức ép từ các nước tư bản khác. 

- Các yếu tố trên đã làm cho nền kinh tế Nhật Bản gặp nhiều khó 

khăn, luôn trong tình trạng nhập siêu tới năm 1980. Do đó, Nhật Bản 

phải đổi mới chiến lược kinh tế dựa vào các điều kiện tự nhiên - xã 
hội — kinh tế. 

b) Chiến lược dổi mới kinh tê dựa vào: 

* Tự nhiên: Do thiên tai, thiếu tài nguyên thiên nhiên, nên Nhật 
Bản phải tận dụng vị trí địa lí thuận lợi trong việc phát triển ngoại 

thương với các nước trong khu vực Đông Á, Đông Nam Á. 

* Nguồn nhân lực trong nước: Dồi dào, có truyền thống làm việc rất 
kỉ luật, có năng suất cao với trình độ khoa học - kĩ thuật cao. 

* Kinh tế: 

- Trình độ phát triển kinh tê cao. 

- Nguồn vôn tích luỹ lớn. 

- Chính sách hợp tác kinh tẻ với thê giới 

Dựa vào những yêu tô trên, Nhật Bản đã tiên hành cải tố kinh tê 
vào năm 1973: 

• m 

+, Xoá bỏ các cơ sở sản xuất kém hiệu quả trong công nghiệp. 

+ Khuyên khích các ngành công nghiệp ít tốn năng lượng và có 
công nghệ tiên tiến. 

+ Hiện đại hoá và hợp lí hoá các xí nghiệp vừa và nhỏ. 

+ Giảm chi phí sản xuất bằng các biện pháp cải tiến kĩ thuật, tổ chức, 

đấy mạnh tự động hoá, sử dụng người máy để giảm nhân lực sản xuất. 

+ Mở rộng thị trường ra các nước, các khu vực mới, tăng cường đầu 

tư ra nước ngoài đê tận dụng nguồn nguyên — nhiên liệu và nhân công 

rẻ, giảm chi phí vận chuyển và sản xuất. 

+ Tập Trung xây dựng các ngành công nghiệp trí tuệ, đòi hỏi nhiều 

chất xám, trình độ tay nghề cao như ngành điện tử cao cấp, máy tính, 

người máy đê phù hợp với một đất nước thiêu tài nguyên, hạn chê 
nhập nguyên liệu. 

t c n, nền kinh tê Nhật Bản đã đạt được những 

thành tựu đáng kể và đã giữ vững vị trí một siêu cường kinh tế. 

Câu 3: 

a) Trình bày các nguyên nhân chính tạo nên sự phát triển thần kì 

của kinh tê Nhật Bản từ sau chiến tranh thê giới thứ II. 
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b) Trong quá trình phát triển kinh tế, Việt Nam có thế rút ra kinh 

nghiệm gì từ sự phát triển của Nhật Bản? 

HƯỞNG DẪN LÀM BÀI 

a) Các nguyên nhân chính tạc nên sự phát triển thần kì của 

Nhật Bản: 

- Tăng cường đầu tư vốn nhằm hiện đại hoá nền kinh tế, ... 

- Tập trung cao độ vào các ngành then chôt và các ngành sinh lời 

nhiều, xoay vòng vốn nhanh, ... 

- Về phân bô sản xuất, tập trung vôn đầu tư vào một sô trung tâm 

công nghiệp phía Đông, ... 

- Duy trì cơ cấu kinh tế 2 tầng, ... 

- Ngoài ra, còn có sự giúp đỡ của Hoa Kì, chi phí quôc phòng thấp 

nên có điều kiện tập trung phát triển kinh tế, là hậu cần của Hoa Kì 

trong chiến tranh Triều Tiên và Việt Nam. 

b) Kinh nghiệm cho Việt Nam: 

- Cần có chiến lược tập trung vốn trong và ngoài nước đế nhanh 

chóng đổi mới thiết bị, công nghệ, mua các phát minh, các bằng sáng 

chê, các công nghệ sản xuất hiện đại nhằm rút ngắn sự cách biệt với 

thế giới. 

- Gần có chiến lược cơ cấu ngành hợp lí cho từng thời kì, tránh đầu 

tư phát triển tràn lan mà cần tập trung đầu tư vào các ngành công 

nghiệp trọng điểm. 
% 

+ Giai đoạn đầu của quá trình đổi mới —> ưư tiên phát triển nông 

nghiệp, công nghiệp nhẹ và công nghiệp thực phẩm đế phục vụ 3 

chương trình kinh tế lớn. 

+ Giai đoạn hiện nay —> phát triển các ngành có lợi thê so sánh về 
lao động và tài nguyên. 

+ Trong thập niên tới —> phát triển các ngành công nghiệp hiện đại. 

- Trong phân bố sản xuất, cần thay đổi quan điểm “phát triển đồng 

đều khắp lãnh thổ” bằng chiến lược tập trung đầu tư vào “các vùng 

kinh tê trọng điểm” là những nơi có điều kiện đặc biệt thuận lợi và 

đạt hiệu quả đầu tư cao. 

- Phát triển cơ cấu kinh tê 2 tầng: Nhà nước tập trung sức đế phát 

triển các ngành công nghiệp quan trọng và xây dựng cơ sở hạ tầng 

(giao thông vận tải, thông tin liên lạc) đồng thời tạo điều kiện thuận lợi 

đê các thành phần kinh tê khác phát triển các ngành tiểu thủ công, sản 

xuất quy mô nhỏ nhằm tận dụng nguồn lao động dồi dào, rẻ. 
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— Ap dụng chính sách mở cửa, đẩy mạnh liên kết với các nước và 

các tổ chức như ASEAN, APEC, WTO ... với phương châm “Việt Nam 

muốn làm bạn với tất cả các nước”, qua đó sẽ giảm được chi phí quốc 

phòng để tập trung phát triển kinh tế, tranh thủ được nguồn viện trợ 
và đầu tư từ các nước. 

Câu 4: 

Dựa vào bảng sô liệu dưới đây và các kiên thức đã học, hãy phân 
tích tình hình ngoại thương của Nhật Bản. 

Ngoại thương Nhật Bản qua các năm 1970 — 1992. 

Tiêu muc 
• Đơn vi 

• 
1970 1980 1992 

Tổng nhập Tỉ đô la 18,9 141,3 230 

Sản phẩm nông nghiệp % 33,1 20,7 6,1 

Sản phẩm năng lượng % 20,7 49,9 22,8 

Khoáng sản khác % 16,8 7,7 7,7 

Tổng xuất Tỉ đô la 19,3 130,4 339,5 

Sản phẩm công nghiệp % 77,8 82,8 96,0 

Máy móc thiết bị % 40,6 54,9 67,4 

Sản phẩm nông nghiệp % 5,1 2,3 0,5 

Nước cung cấp chính % số nhập 

Hoa Kì 
% 

29,5 17,4 22,3 

Các nước Tây Âu (EEC) 8,5 5,9 14,9 

Các nước đang phát triển 39,3 63,0 61,1 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

* Tống giá trị xuất, nhập khẩu qua các năm: 

- Nhìn chung giá trị tổng xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu. Riêng 

năm 1980 nhập > xuất: do giá trị năng lượng tăng (khủng hoảng năng 
lượng trong thập niên 70). 

- Tổng nhập: 

+ Nông nghiệp: Giá trị sản phẩm giảm theo giá trị tương đối nhưng 

giá trị tuyệt đối tăng từ 6,2 tỉ USD (1970) lên 14 tỉ USD (1992) chủ 
yếu là lương thực, thực phẩm và thức ăn cho gia súc. 

+ Năng lượng: Từ 3,9 tỉ USD (1970) lên 70 tỉ USD (1980) rồi giảm 

còn 52,4 tỉ USD (1992), chứng tỏ: Nhật Bản chú trọng phát triển 

ngành năng lượng điện nguyên tử, thuỷ điện nhằm hạn chế nhập 
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năng lượng, giảm sự lệ thuộc vào nước ngoài khi xảy ra khủng hoảng, 

đồng thời chủ trương tiết kiệm năng lượng. 
t 

+ Khoáng sản khác: Tuy giảm về giá trị tương đối nhưng tăng giá 

trị tuyệt đối chứng tỏ Nhật Bản vẫn cận nguyên liệu cho ngành công 

nghiệp, tuy nhiên do sự chuyển hướng sản xuất công nghiệp nên việc 

tiêu thụ đã giảm. 

- Tổng xuất: 

+ Công nghiệp: Xuất khẩu sản phẩm công nghiệp tăng mạnh từ 15 

tỉ USD (1970) lên 325,9 tỉ USD (1992) chứng tỏ công nghiệp là sức 

mạnh của nền kinh tế Nhật Bản. 
• * 

+ Nông nghiệp: Giảm giá trị tương đối nhưng táng giá trị tuyệt đối 

* chứng tỏ Nhật Bản tuy nhập lương thực, thực phẩm nhưng cũng có thể 
xuất khẩu nhiều loại đặc sản. Ví dụ: xuất khẩu dưa hấu vuông có giá 

trị lợi nhuận rất cao. 
• • • 

* Quan hệ ngoại thương: 

- Quan hệ ngoại thương giữa Nhật Bản với các nước đang phát 

triển chiếm tỉ lệ lớn nhất và ngày càng tăng. 

- Đối với Hoa Kì và Tây Âu: xuất siêu. Đối với các nước đang phát 

triển: nhập siêu. Chứng tỏ các nước đang phát triển là nguồn cung cấp 

nguyên liệu chính cho Nhật Bản phát triển kinh tế, còn Hoa Kì, Tây 

Âu là nơi tiêu thụ chính. • • 

- Hoa Kì là đối tác cực kì quan trọng của Nhật Bản, chiếm 31,5% 

giá trị xuất khẩu và 22,3% giá trị nhập khẩu. 

Câu 5: 

Nhật Bản là một siêu cường kinh tế đứng thứ 2 thế giới, nhưng từ 
năm 1998 trở lại đây nền kinh tế Nhật Bản chìm sâu vào khủng 

hoảng và suy thoái. Em hãy cho biết: 

a) Những mặt mạnh và yếu của nền kinh tế Nhật Bản biểu hiện 

như thế nào? 

b) Những biểu hiện suy thoái của nền kinh tế Nhật Bản sau năm 1998. 

c) Những nguyên nhân làm cho nền kinh tế Nhật Bản suy thoái 

sau năm 1998 và biện pháp khắc phục. 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

Nhật Bản là một siêu cường kinh tế đứng thứ 2 thế giới: ■ 

a) * Sức mạnh nền kinh tế Nhật Bản chủ yếu được biểu hiện trong 

lĩnh vực còng nghiệp, tài chính và thiiơng mại quốc tế: 

- Sức mạnh công nghiệp: dẫn đầu thế giới trong một số lĩnh vực sau: 

+ Đóng tàu: Đứng đầu thế giới, có trình độ chuyên môn hoá cao, 
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chiếm 41% công nghiệp đóng tàu trên thế giới và xuất khẩu 60% số 
lượng tàu thuỷ trên thế giới. 

+ Ô tô: Dẫn đầu thế giới, sản xuất mỗi năm khoảng 12,7 triệu 

chiếc, chiếm 27% sản lượng ô tô thế giới, xuất khẩu chiếm 45% sản 

lượng ô tô thế giới. 

+ Điện tử tiêu dùng: Có vị trí hàng đầu thế giới, chất lượng cao: các 

máy truyền hình với độ nét cao, luôn được cải tiến kĩ thuật và mẫu 

• Nhật Bản sản xuất 38% sản lượng đồng hồ của thế giới. 

• Hãng Yamaha sản xuất 50% đàn dương cầm của thế giới. 

+ Công nghiệp xây dựng và công trình công cộng chiếm đến 20% 

GDP của Nhật Bản với nhiều công trình giao thông xuyên biển, lấn 

biển,... tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - xã hội của 

Nhật Bản. 

* Vai trò thương mại quốc tế: Được biểu hiện ở các măt sau: 
• • • 

- Cán cân thương mại luôn ở mức dương (xuất siêu) trong nhiều 

năm là do: 

+ Thị trường Nhật Bản dành ít chỗ cho hàng ngoại nhập. 

+ Nhật Bản đầu tư ra nước ngoài nhiều, trong khi đầu tư nước 

ngoài vào Nhật Bản rất ít. 

+ Dân sô Nhật Bản già đi nhanh chóng -> họ gửi tiền tiết kiệm 

ngày càng nhiều. 

- Đối với các nước đang phát triển cán cân mậu dịch của Nhật Bản 

thường nhập siêu (bội chi). 

- Đối với các nước phát triển: Hoa Kì, Tây Âu, ... cán cân mậu dịch 

của Nhật Bản thường là xuất siêu. 

* Vai trò tài chính quôc tê của Nhật Bản: với sự thặng dư lớn về 
mậu dịch, ỵới lượng tiền tiết kiệm lớn và sự phá giá của đồng yên đã 

thúc đây hoạt động đầu tư của Nhật Bản ra nước ngoài dưới các hình 

thức sau: 

- Tăng cường đầu tư khai thác tài nguyên thiên nhiên và thành lập 

các xí nghiệp công nghiệp ở nước ngoài để tận dụng nguồn lao động, 

thị trường tiêu thụ tại chỗ, giảm cước phí vận chuyển, tránh hàng rào 

thuế mậu dịch, tăng sức cạnh tranh. 

- Mua lại bất động sản ở nước ngoài. 

- Chiêm lĩnh nhiều cổ phần trong các ngần hàng thế giới, các hãng 

bảo hiếm, các hãng môi giới đổ bộ lên thị trường nước ngoài. 
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* Mặt yếu của nền kinh tế Nhật Bản: 

- Phụ thuộc quá nhiều vào nguồn nguyên, nhiên liệu nhập khẩu do 

quá nghèo tài nguyên thiên nhiên; Nếu thị trường thế giới không ổn 

định thì sẽ là một đòn mạnh giáng xuống nền kinh tế Nhật Bản. 

- Thị trường nội địa nhỏ, hẹp, bão hoà, không rộng lớn như thị 
trường nội địa của Hoa Kì hoặc EU. 

- Các biện pháp quản lí và tô chức lao động là một trong những 

nguyên nhân mang lại sự thần kì của nền kinh tế Nhật Bản trong những 

thập niên trước đây thì nay xem chừng không còn phát huy tác dụng. 

- Bị cạnh tranh mãnh liệt bởi các nước NIC, ... trong ngành đóng 

tàu, ô tô, điện tử, ngành sản xuất nhôm gặp nhiều khó khăn do sự 
cạnh tranh của Bra-xin, Ôx-trây-li-a hoặc một số ngành bị Tạnh tranh 

bởi Hoa Kì, EU, ... hoặc bị thiên tai (động đất). 

- Dân số Nhật Bản già đi là gánh nặng cho ngân sách nhà nước, 

gây thiếu tương đôl nhân công chất lượng cao —> buộc Nhật Bản phải 

dựa vào lực lượng lao động châu Á. Ớ Nhật Bản có khoảng 1,1 triệu 

lao động nước ngoài 

- Để tăng năng suất lao động -> Nhật Bản phải tăng giá lao động, 

giá thành sản phẩm cao (mức lương bình quân của 1 công nhân Nhật 

Bản từ 6.000 - 8.000 USD/tháng, giá lao động ngoài giờ hành chính 

là 8 - 10 USD/giờ) là một gánh nặng cho doanh nghiệp. 

- Việc đầu tư ra nước ngoài bị đe doạ bởi xuất bản quyền kĩ thuật: 

ngành may mặc và xe máy bị In-đô-nê-xi-a và Thái Lan cạnh tranh. 

- Mức độ đô thị hoá quá cao, trong khi diện tích nhỏ hẹp, thiếu 

nhà ở, ô nhiễm môi trường, ách tắc giao thông, ... ảnh hưởng đến phát 

triển kinh tế. 

- Quan hệ ngoại giao với các nước châu Á gặp nhiều khó khăn do 

quá khứ đau thương mà quân đội Nhật Bản đâ gây ra trong Chiên 

tranh thế giới lần thứ II. 

b) Những biếu hiện suy thoái của nền kinh tế Nhật Bản sau 

năm 1998: 

- Đầu thập niên 90, giá cố phiếu, giá đất hạ 50%, tạo nên những 

khoản nợ khó thu hồi, tháng 2/1998 các ngân hàng Nhật Bản thua lỗ 
207,6 tỉ USD. 

- Tỉ lệ thâm hụt ngân sách cao nhất trong nhóm G7. 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm mạnh, chỉ còn < 1,1% (1997), so 

với Mĩ là 3% và EU là 2,5%. 
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- Số công ty phá sản ngày càng tàng, nhiều hăng điện tử như Hi-ta-chi, 

Tô-shi-ba, ... sản suất bị sa sút, công ty bảo hiểm Ya-ma-i chi bị phá 

sản, để lại nhiều món nợ khó đòi. 

- GDP thực tế theo đầu người chỉ tăng 0,9% (so với 3,3% năm 

1996), trong khi đó, các nước khác là 2,8% của Mĩ, 2,3% của EU và 
4,9% của châu Á. 

- Tỉ lệ thất nghiệp lên đến 4,1% (tháng 6 năm 1998) đạt mức kỉ 
lục trong 40 năm qua. 

- Đồng yên bị rớt giá thê thảm: 1ƯSD = 79,75 yên (tháng 9 năm 

1995), đến tháng 6 năm 1998 lên đến 146,7 yên đổi 1 USD -> thể 
hiện tình trạng sa sút của nền kinh tế Nhật Bản. 

c) * Nguyên nhãn của sự suy thoái về kỉnh tể: 

Ngoài các khó khăn đã nêu trên (phụ thuộc chặt chẽ vào nguyên, 

nhiên liệu và thị trường tiêu thụ của thế giới ...) còn do một số nguyên 

nhân sau: 

- Thực chât là tính kém thích nghi của nền kinh tế Nhật Bản: 

+ Anh hưởng của nhân tố có tính chu kì: thiết bị quá dư thừa do 

mức đầu tư mất cân đối gây nên. 

+ Chính phủ Nhật Bản can thiệp, nắm quyền chỉ đạo với mô hình 

“đuổi kịp phương Tây” làm cho các doanh nghiệp ỷ lại, dựa vào vốn 

vay của Nhà nước, thiếu linh hoạt với những biến động của thế giới 

+ Sự cứng nhắc và thiêu minh bạch của bộ máy tài chính trong việc 

quản lí và điều hành nền kinh tế và hệ thống thuế. 

+ Hệ thống giáo dục mang nặng tính tập thể, giáo dục phổ cập, bắt 

chước, chưa đề cao tính sáng tạo của học sinh. 

+ Biện pháp quản lí và tể chức lao động trong những thập niên 

trước xem chừng không còn phát huy tác dụng. 

+ Dân sô già đi -> còn dẫn đến nguy cơ: Các phát minh sáng tạo 
cũng ít dần=- 

+ Các ngân hàng và quỹ tiết kiệm cho vay quá trớn vì dựa vào giá 

đất và bất động sản thổi phồng quá mức so với thực tế, ngân hàng 

thua lỗ, thân chủ đua nhau rút tiền. 

+ Thât nghiệp gia tăng, việc tăng thuê suất tiêu thụ, người ta chi 

tiêu dè xẻn —> hàng hoá bị ứ đọng, sản xuất bị đình đốn. 

+ Khủng hoảng kinh tế tài chính ở Đông Nam Á đã ảnh hưởng tới 

việc xuất khẩu hàng hoá của Nhật Bản, vốn đầu tư của Nhật Bản ở 
khu vực Đông và Đông Nam A chiêm 1/3 lượng vôn đầu tư nước ngoài 

của Nhật Bản, sự phá sản của các công ty kinh doanh bất động sản ở 
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Đông Nam Á đã gây khó khăn cho các ngân hàng thương mại là chủ 
nợ của Nhật Bản. 

+ Hàng hoá các nước khác nhập vào thị trường Nhật Bản đã gây 

khó khăn cho các mặt hàng nội địa. 

+ Sự kiện khủng bố ngày 11 - 9 - 2001 ở Mĩ đã làm cho nền kinh 

tế Nhật Bản thêm suy thoái do hàng xuất khẩu sang Mĩ giảm mạnh. 

* Biện pháp khắc phục: 

- Tăng cường đầu tư và xây dựng xí nghiệp ở nước ngoài, đồng thời 

thiết lập hàng rào thuê nghiêm ngặt giữa hàng nội địa và hàng xuất 

khẩu để giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh. 

- Giúp đỡ các nước Đông Nam Á qua cơn khủng hoảng, thực chất là 

giúp chính mình. 

- Cải cách hành chính bộ máy nhà nước. 

Câu 6: 

Dựa vào bảng số liệu về mậu dịch của Nhật Bản dưới đây: 

(Đơn vị: tỉ USD) 

Năm Tổng giá trị xuất, 

nhập khẩu 

Xuất khẩu Nhập khẩu 

1970 38,2 19,3 18,9 

1980 270,3 129,8 140,5 

1987 451,7 264,5 187,2 

1990 512,6 283,5 229,1 

1992 569,5 339,5 230,0 

1994 640 3 365,6 274,7 

1997 700,0 400,0 300,0 

a) Vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu về giá trị xuất, nhập khẩu của 

Nhật Bản qua các năm 1970 đến 1997. 

b) Qua đó rút ra nhận xét gì? 

c) Ngành kinh tế đối ngoại của Nhật Bản có vai trò như thế nào 

trong nền kinh tế quốc dân? 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Vẽ biểu đồ: 

Vẽ biểu đồ miền thể hiện về cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của 

Nhật Bản qua các năm 1970 — 1997. Các yêu cầu về biểu đồ: 

— Vẽ chính xác, rõ ràng, có ghi chú đầy đủ, có tên biểu đồ. 

— Xử lí sô" liệu trước khi vẽ. 
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— Có chia khoảng cách chỉ thời gian chính xác. 

— Có chú giải. 

— Có tên biểu đồ. 

— Chia khoảng cách tỉ lệ phần trăm chính xác. 

— Cần có kí hiệu phân biệt trên bản đồ. 

b) Nhận xét: 

- Tổng giá trị xuất nhập khẩu tăng nhanh: 18 lần (1970: 38,2 tỉ 
đến 1997: 700,0 tỉ USD). 

— Giá trị xuất khẩu thời kì 1970 - 1997 tăng 21 lần. 

- Giá trị nhập khẩu thời kì 1970 - 1997 tăng 16 lần. 

— Nhìn chung thời kì 1970 — 1997 Nhật Bản luôn luôn là nước xuất 

siêu (trừ năm 1980 Nhật Bản nhập siêu, vì lúc này do ảnh hưởng của 

khủng hoảng năng lượng và khủng hoảng kinh tế). Điều này chứng tỏ 
nền kinh tê Nhật Bản phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. 

c) Vai trò của ngành kinh tế đối ngoại trong nền kỉnh tế Nhật Bản: 

— Mở cửa buôn bán với nước ngoài: 

So với các nước phát triến khác thì Nhật Bản là quốc gia nghèo về 
tài nguyên, cho nên trong quá trình phát triển kinh tế, Nhật Bản 

không còn con đường nào khác là phải mở cửa buôn bán với thê giới 

và phải ra sức nghiên cứu thị trường, làm ra các sản phẩm công 

nghiệp cao cấp đế’ xuất khẩu và nhập khẩu những nguyên liệu, những 

sản phẩm cần thiêt đế phục vụ cho nhu cầu trong nước. 

+ Xuất: Sản phẩm ôtô, xe máy, tàu biển, điện tử, thép,... Hàng xuất 

khẩu của Nhật năm 1997 là 400 tỉ USD. 

+ Nhập: Dầu mỏ, than đá, kim loại, gỗ, bông, thực phẩm,... Hàng 

nhập khẩu của Nhật năm 1997 là 300 tỉ USD. 

Mở rộng thị trường: 

+ Khách hàng của Nhật Bản rất rộng lớn bao gồm những nước phát 

triển và đang phát triển như: Hoa Kì, Tây Âu, các nước Đông Nam Á, 

Trung Quốc (Hoa Kì là khách hàng lớn nhất của Nhật Bản, chiếm 

• 40% giá trị xuất nhập khẩu). 

+ Nhật Bản xâm nhập thị trường thế giới qua 3 giai đoạn: 

• Bán hàng hoá ra thị trường thế giới. 

• Lập các nhà máy sản xuất ở nước ngoài. 

• Các ngân hàng, hãng bảo hiểm đổ bộ lên thị trường nước ngoài. 

- Đẩy mạnh hoạt động ngoại thương: 

+ Nhật Bản tăng cường vốn đầu tư vào việc khai thác các tài nguyên 

thiên nhiên, thành lập các xí nghiệp ở nước ngoài để xuất khẩu tại chỗ. 
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+ Tích luỹ tài chính: Nhật Bản đã trở thành một siêu cường quốc 

về xuất khẩu tư bản. 

Câu 7: 

Nhật Bản là người không lồ trong nền thương mại và tài chính 

quốc tế. 

a) Dùng các sô liệu chứng tỏ nhận định trên là đúng. 

b) Hàng hoá của Nhật có mặt khắp nơi trên thê giới là nhờ một 

phần vào khả năng xâm nhập thị trường. Em hãy trình bày cách thức 

xâm nhập thị trường của Nhật Bản. 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 
# 

a) Chứng minh nhận định: 

- Thị trường của Nhật Bản rất rộng gần như ở châu lục nào cũng có. 

Thặng dư mậu dịch thập niên 80 — 90 là 20 tỉ USD, riêng năm 1993 

là 12 tỉ USD. 

- Năm 1996 Nhật cho Hồng Công và một số nước châu Á vay 299 tỉ USD. 

- Giai đoạn 1986 — 1988, các hãng của Nhật bỏ ra 2.587 tỉ yên để 
mua bất động sản ở nước ngoài. Nhiều lâu đài, khách sạn, khu nhà 

cổ,... ở Anh, Pháp, I-ta-li-a ... rơi vào tay người Nhật. Tài sản gộp ở 
nước ngoài Nhật Bản chiếm vị trí sô 1. 

- GNP của Nhật tăng, chiếm 15% của thế giới, đến năm 2000 là 19%. 

b) Các bước xăm nhập của Nhật Bản vào thị trường các nước: 

chia thành 3 giai đoạn: 

- Giai đoạn 1: Các ngành công nghiệp Nhật Bản bán hàng hoá ra 

thị trường thế giới. 

- Giai đoạn 2: Thiết lập trực tiếp ở nước ngoài các nhà máy sản 

xuất. Sự phi địa phương hoá giúp sản phẩm thích nghi với thị hiếu 

người địa phương, giá thành lại rẻ, cạnh tranh, dễ dàng chiếm lĩnh 

'thị trường mới. 

- Giai đoạn 3: Ngân hàng, hàng bảo hiểm, hãng môi giới tiếp cận 

thị trường, với các biện pháp tài chính họ mua các xí nghiệp và biến 

chủ các xí nghiệp trở thành tình báo kinh tê nắm thông tin. 

Câu 8: 

Qua bảng số liệu sau đây của Nhật Bản: 

(Đơn vị: %) 

Ngành Tỉ lệ lao động Tỉ lệ dóng góp cho GDP 

Nông nghiệp 6,9 3,5 

Công nghiệp 34,5 40,1 

Dich vu • • 58,6 56,4 
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a) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu lao động và tỉ lệ đóng góp GDP. 
b) Qua biểu đồ hãy nêu nhận xét về cơ câu lao động và mức độ đóng 

góp GDP trong mỗi lĩnh vực. 

c) Trình bày các ngành công nghiệp mũi nhọn của Nhật Bản. 

HƯỚNG DẪN LÀM BAI 
a) Vẽ biểu đồ: 

Vẽ 2 biểu đồ hình tròn bằng nhau, vẽ đẹp, chính xác, đầy đủ các 
yêu tõ. 

b) Nhận xét: 

- Trong tỉ lệ lao động và tỉ lệ đóng góp cho GDP, cao nhất là 
ngành dịch vụ, đến công nghiệp, thấp nhất là nông nghiệp -> đây là 
cơ cấu của một nước công nghiệp phát'triển. 

- Ngành nông nghiệp và dịch vụ tỉ lệ đóng góp cho GDP thấp hơn 
so với tỉ lệ lao động của ngành. - • ' 

- Ngành công nghiệp chỉ chiếm 34% tỉ lệ lao động nhưng đóng góp 
40,1% cho GDP -*■ công nghiệp có vai trò quan trọng trong nền kinh 
tế Nhật Bản, hiệu quả làm việc của nguồn nhân lực cao. 
c) Trình bày các ngành công nghiệp mũi nhọn: 

- Công nghiệp cơ khí là ngành quan trọng nhất, sản phẩm đa dạng: 
+ Đóng tàu. 
+ Sản xuất ô tô. 
+ Sản xuất xe máy. 
+ Công nghiệp điện tử. 

- Công nghiệp hàng không vũ trụ: 

Đầu tư mạnh từ năm 1960 với các sản phẩm: máy bay, tên lửa vũ 
trụ, vệ tinh nhân tạo. 

Câu 9: 

a) Tại sao Nhật Bản lại chú trọng phát triển các ngành công 
nghiệp caõ cấp đòi hỏi nhiều chất xám? 

b) Vai trò của các ngành này trong nền kinh tế Nhật Bản như thế nào? 

HƯỚNG DẪN LẰM BÀI I 
a) Giải thích: 

- Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên không thuận lợi . 
cho Nhật Bản phát triển các ngành công nghiệp truyền thông, nhất là 
vào giai đoạn hiện nay. Hơn nữa, giá nhân công cao, giá năng lượng 
tăng, sự ô nhiễm mỗi trường, sự cạnh tranh của các nước đang phát 
triển, đặc biệt là các nước công nghiệp mới, đã đưa đến những khủng 
hoảng trong khu vực công nghiệp truyền thông. 
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- Nhật Bản đã là một nước công nghiệp phát triển, nên hội đủ điều 

kiện để phát triển các ngành công nghiệp kĩ thuật cao (lực lượng lao động 

có trình độ tay nghề cao, có đủ lực lượng cán bộ nghiên cúu khoa học - kĩ 

thuật, có khả năng dôi dào về vốn đầu tư nghiên cún và ứng dụng). 

- Những thành tựu đạt được từ những ngành công nghiệp cao cấp 

sẽ góp phần làm tăng sức mạnh cạnh tranh của Nhật Bản đối với các 

cường quốc kinh tế khác, đồng thời sẽ góp phần khẳng định vị trí của 
Nhật Bản trên trường thê giới. 

b) Vai trò của các ngành này trong nền kinh tế quốc dân: 

- Là một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn được ưu tiên 
phát triển. 

- Giữ vai trò quan trọng và đem lại lợi nhuận đáng kể trong nền 
kinh tế. 

- Góp phần tạo nên vị trí cao của nền kinh tế Nhật Bản trên thế giới. 

Câu 10: 

Hay trinh bay tom tăt con đường dân tới sự thành công và những 

thành tựư của ngành công nghiệp điện tử, sản xuất ô-tô của Nhật Bản. 

HƯỚNG DẪN LÀM BẢI 

Con đương dân tới sự thành công và thành tựu của ngành 

công nghiệp điện tử của Nhật Bản. 

+ Mua lại các phát minh. Với cách làm này, năm 1953 Hãng Sony 

đả bắt đầu đạt kết quả khả quan từ việc nghiên cứu sâu và sản xuất 

đại trà các sản phẩm được triển khai từ kết quả các phát minh. 

+ Nam 1959 sự ra đòi cua bộ nhân điện tử và Nhật Bản cũng ra sức 

nghiên cứu lĩnh vực này -> đến năm 1980, Nhật đã đứng đầu ngành 
điện tử. • é 

+ Nam 199o chiêm 86,8% sán lượng thê giới, là lĩnh vưc ưu tiên sô 
1 của nền kinh tế. 

+ Các sản phẩm: Truyền hình, thiết bị bán dẫn siêu nhỏ, thiết bị 
la-ze, siêu dẫn, bộ nhớ, các từ điển, các sách báo trên đĩa. Các công ty 
lớn ra đời: HITACHI, TOSHIBA, ... 

* Công nghệ ô-tôĩ _ 

+ Nhập xe thành phẩm, sau đó lắp ráp tại chỗ, mang nhãn hiệu 
JAPAN. 

+ Mua hàng trăm bằng phát minh cho sản xuất ô-tô. 

+ HONDA là người đầu tiên khởi xướng sản xuất xe máy. 

+ Tự động hoá các dây chuyền lắp ráp và tấn công vào phương Tây 
về giá cả, không cạnh tranh về kĩ thuật cao. 
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+ Tấn công vào loại xe nhỏ và vừa -> năm 1960 Nhật đã chiếm lĩnh 

thị trường về ngành này -> năm 1980 Nhật xuất sang Hoa Kì và là 

nước sản xuât và xuất khẩu nhiều nhất thế giới thu được 50 tỉ USD 

nhờ bán ô-tô. 

+ Các hãng sản xuất lớn nhất: TOYOTA, NISSAN, HONDA. 

Câu 11: 

Cho bảng sô liệu về tốc độ tăng trưởng kinh tê của các nước sau: 

(Đơn vị: %) 

Năm Nhật Bản Anh Hoa KI Pháp 

1960 - 1968 10,8 2,7 4,8 5,2 

1988 - 1990 5,1 2,8 3,1 

• C
O

 

0
0

 

Hãy nhận xét bảng số liệu trên và trình bày nguyên nhân về tốc độ 
tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản. 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

* Tốc độ phát triển kinh tế từ năm 1960 đến năm 1968: 
- Nhật Bản có tốc độ phát triển cao nhất: 10,8%. Đó là kết quả sự 

nhảy vọt thần kì của kinh tê Nhật Bản, có các nguyên nhân: 

+ Tăng cường vốn đầu tư hiện đại hoá sản xuất. 

+ Tập trung vào các ngành then chốt, lợi nhuận cao, thu hồi vốn 

nhanh trong từng thời kì. 

+ Phân bô sản xuất tập trung phía Đông Nam. 

+ Duy trì cơ cấu kinh tê 2 tầng: Phát triển xí nghiệp hiện đại bên 

cạnh tổ chức sản xuất thủ công gia đình. 

* Tốc độ kinh tế 1988 - 1990: 
— Tôc độ kinh tê chỉ còn 5,1% giảm so với trước vì: Ảnh hưởng 

khủng hoảng năng lượng, lượng công nhân tăng, tốc độ kinh tế giảm 

4%/năm. 

Nhưng tốc độ kinh tế Nhật Bản vẫn cao hơn các nước tư bản khác. Tốc 

độ này có được do sự chuyển hướng chiến lược kinh tế. Có các nội dung: 

+ Xoá bỏ cơ sở sản xuất kém hiệu quả. 

+ Khuyên khích các ngành công nghiệp ít tốn năng lượng, có công 

nghệ tiên tiến. 

+ Hiện đại hoá, hợp lí hoá xí nghiệp nhỏ, trung bình. 

+ Mở rộng thị trường, phát triển đầu tư ra nước ngoài. 

+ Giảm chi phí sản xuất bằng các biện pháp cải tiến kĩ thuật và tổ chức. 

+ Tập trung xây dựng các ngành công nghiệp có hàm lượng kĩ thuật 

công nghệ cao. 
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Câu 12: 

Qua bảng số liệu về nguồn lao động của Hoa Kì và Nhật Bản năm 

1997 dưới đây: 
4 

(Đơn vị: triệu người) 

NƯỚC Lao động trong 

nông nghiệp 

Lao động trong 

công nghiệp 

Lao động trong 

các ngành dịch vụ 

Hoa Kì 3,7 32,7 100,6 

Nhât Bản • ' 3,6 22,5 41,9 

a) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu lao động của Hoa Kì và Nhật Bản 

phân theơ các ngành. 

b) Qua bảng sô liệu và biểu đồ hãy nêu những nhận xét và giẵi thích. 

HƯỞNG DẪN LẢM BÀI 

a) Vẽ biểu đồ: 

* Xử lí số liêu: 

Nước 

• 

Tổng số lao 

động (triệu 

người) 

Lao động 

trong nông 

nghiệp (%) 

Lao động 

trong công 

nghiệp (%) 

Lao động trong 

các ngành dịch 

vụ (%) 

Hoa Kì 137 2,7 23,9 73,4 

Nhât Bản • 68 5,3 33,1 61,6 

* Vẽ biểu đồ: 

Vẽ 2 biểu đồ hình tròn, lớn (Hoa Kì), nhỏ (Nhật Bản). 

- Tính bán kính đường tròn RI = 1 (Nhật Bản), R2 = 1,4 (Hoa Kì). 

- Vẽ biểu đồ đúng, chính xác, đẹp, có chú thích và ghi tên biểu đồ 
đầy đủ. 

b) * Nhận xét: 

- Tổng số lao động của hai nước rất đông, tổng số lao động của Hoa 

Kì cao gấp hai lần so với tổng số lao động của Nhật Bản (do dân số 
Hoa Kì đông hơn). 

- Cả hai nước đều có sô lao động trong ngành dịch vụ là lớn nhất, 

kê đến là lao động trong ngành công nghiệp và thấp nhất là ngành 

nông nghiệp. 

- Cơ cấu lao động của Hoa Kì và Nhật Bản mang đặc trưng của các 

nước công nghiệp phát triển. 

* Giải thích: 

Cả hai nước đã hoàn thành quá trình công nghiệp hoá, chuyển sang 

giai đoạn hậu công nghiệp nên lao động trong ngành sản xuất vật 
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chât chiêm tì lệ thâp (công, nông nghiệp), lao động trong các ngành 
dịch vụ chiếm tỉ lệ cao. 

Câu 13: 

a) Hãy trình bày những thuận lợi và khó khăn đối với sản xuất 
nông nghiệp Nhật Bản. 

b) Chứng minh: "Ngành nông nghiệp Nhật Bản thâm canh cao, có 

hiệu quả nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu". 

HƯỚNG DẪN LẢM BÀI 

a) Những thuận lợi và khó khăn đối với sản xuất nông nghiệp: 

* Thuận lợi: 

— Tự nhiên: 

+ Lãnh thổ trải dài qua nhiều đới khí hậu: ôn đới phía bắc, cận 

nhiệt đới phía nam, nằm trong khu vực gió mùa, mưa nhiều, thuận lợi 
phát triển nhiều loại cây trồng, vật nuôi 

+ Bờ biển dài và rộng, nhiều vùng vịnh thuận lợi đánh bắt nuôi 
trồng thuỷ hải sản. 

— Kinh tế — xã hội: . 

+ Nhân lực dồi dào, tay nghề cao. 

+ Công nghiệp phát triển thuận lợi cho thâm canh, cơ giới hoá, hoá 
học hoá trong sản xuất nông nghiệp. 

* Khó khăn: 

— Đất nông nghiệp ít, khoảng 6 triệu ha, chiếm 15% diện tích tự nhiên, 

lại bị chia cắt manh mún, đang bị thu hẹp do quá trình đô thị hoá. 

— Chịu nhiều thiên tai: bão, sóng thần, động đất, núi lửa, ... 

b) Chứng minh: 'Thâm canh ccư> có hiệu quả nhưng chưa đáp 
ứng được yêu cầu": 

— Thâm canh cao: 

+ TiếnTiành tứ hoá (cơ giới hoá, thuỷ lợi hoá, hoá học hoá, điện khí 
hoá) trong sản xuất nông nghiệp. 

+ men 70 — 80: Máy móc nông nghiệp tăng gấp hàng trăm 
lần, điện cung cấp cho nông nghiệp tăng 4 lần. 

+ Phân bón sử dụng cao: 800 - l.OOOkg/ha. 

+ Mơ rộng diện tích với ruộng bậc thang trên độ dốc 15°. 

+ Lai tạo được các giống cây có năng suất cao. 

+ Chăn nuôi được hiện đại hoá theo các quy trình công nghệ tiên tiến. 

+ Hiện đại hoá các phương tiện, trang thiết bị đánh bắt cá. 
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[. - Hiệu quả cao: 

+ Năng suất lúa đạt 5-6 tấn/ha. 

+ Sản lượng lúa đạt 15—16 triệu tấn/năm. 

+ Bò trên 5 triệu con, heo 12 triệu con. 

+ Đứng hàng đầu thê giới về sản lượng hải sản. 

ị - Chưa đáp ứng dược yêu cầu: 

+ Năng suất cao nhưng do dân đông, sản lượng lương thực thực phẩm 

sản xuất trong nước đáp ứng ngày càng giảm về tì trọng: năm 1973 

chiếm 79% nhưng đến năm 1983 chỉ còn đáp ứng được 50% nhu cầu. 

- Nhu cầu thịt, sữa cũng chỉ đáp ứng được 70 - 80%. 

- Hàng năm nhập khẩu khoảng 50 — 60% nhu cầu lương thực thực 

phẩm và nhập 30% nhu cầu thịt bò. 

Câu 14: 

Anh (chị) hãy trình bày một số hậu quả do sự phát triển công nghiệp 
ở Nhật-Bản. 

HƯỚNG DẪN LÀM BẢI 

* Một sô hậu quả do sự phát triên công nghiệp ở Nhật Bản: 

Vân đê phóng xạ từ các nhà máy điện nguyên tử 

- Hiện nay nước Nhật có 50 lò phản ứng hạt nhân, đáp ứng 28% 

nhu cau ve điẹn. Tương lai, hàng loạt hệ thống nhà máy điện nguyên 

tử sẽ được mọc lên để đáp ứng khoảng 40% nhu cầu trong thế kỉ XXI. 

+ Tháng 12 năm 1995: Rò rỉ hạt nhân tại nhà máy Mon-ji tình 
Phu-ku. 

+ Tháng 3 năm 1997: Hoả hoạn tại nhà máy Tô-kai-mu-ra làm 35 

công nhân và kĩ sư bị nhiễm phóng xạ. 

* Vân để ô nhiễm mỗi trường nước: 

- Nhà máy phân bón nitơ của công ty Chi-sô tại thành phô' 

Mi-na-ma-ta thai hợp chât thuỷ ngân ra biển từ năm 1908, tuy đóng 

•cửa từ năm 1968 nhưng dân thành phố này vẫn bị cảm giác đau đầu 

liên tục do dùng nhiều hải sản được đánh bắt ở đây. Tính đến năm 

1991 có 1.004 người đã chết. " J 

* Vân đề chất thải: • 

Năm 1996, thải 43.320.000 tân rác. Phần lớn rác là các chất thải 

cong nghiẹp, chât độc hại được dùng vào việc lấp dần các vùng nước 

va r0nể lãnh thô làm cho Nhật Bản liên tục tích tụ nguồn nước 

bân. Nhật Bản đã phát triển ngành công nghiệp xử lí và tái chế các 

sản phẩm phê thải để giải quyết những hạn chế trên. 
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Câu 15: 

Căn cứ vào kiến thức đã học và lược đồ Nhật Bản dưới đây, hãy 
• • 

trình bày và giải thích: 
Â 

a) Sự phân bố các cụm thành phố lớn và các khu đông dân cư ở Nhật 

Bản. Kể tên và nêu vai trò kinh tế của một vài đô thị lớn ở đây. 

b) Tác động của sự tập trung các đô thị và các trung tâm công 

nghiệp lớn ở Nhật Bản đến việc phát triển kinh tế. Những khó khàn 

do việc tập trung đô thị quá mức gây ra. 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Các đô thị chủ yếu tập trung ở đảo Hôn-su (đảo lớn nhất ở 
Nhật Bản): 

— Dải đô thị lớn ở phía Đông Nam đảo Hôn-su (kéo dài từ Tô-ki-ô 

đến Phu cu-ô-ca). 

— Bờ biển phía Đông Nam có nhiều vũng, vịnh thuận lợi cho việc 

xây dựng các hải cảng. 

- Nghèo khoáng sản —» phải nhập nguyên, nhiên liệu. 

- Thành phô công nghiệp —> xuất nhập khẩu thông qua các cảng. 
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- Vùng kinh tế lâu đời, đông dần, nhiều thợ lành nghề, nhiều nhà 

quản lí sản xuất và kinh doanh giỏi. 

- Đồng bằng Can-tô -> cung cấp lương thực thực phẩm. 

- Có khí hậu tương đối ấm áp, nhiều ngày nắng ấm. 

b) Tác dộng của việc tập trung các dô thị và trung tâm công 

nghiệp lớn: 

* Những thuận lợi: 

- Do việc tập trung vốn đầu tư vào các vùng công nghiệp —» tạo các 

hệ thống siêu đô thị: 

+ Siêu đô thị Tô-ki-ô, I-ô7cô-ha-ma, Ka-va-xa-ki 

+ Cụm đô thị vùng cảng Ô-xa ca, Cô-bê, Ki-ô-tô. 

- Việc tập trung vốn, thiết bị hiện đại, nguồn lao động vàõ các siêu 

đô thị tạo hiệu quả lớn cho nền kinh tê (tiết kiệm khẩu chuyên chở, ... 

giá thành rẻ). 

- Các ngành công nghiệp mũi nhọn có hiệu quả kinh tế lớn, có 

nhiều sản phẩm cao cấp phục vụ xuất khẩu. 

- Các trung tâm công nghiệp lớn phát triển, thúc đẩy giao thông 

vận tải và thông tin liên lạc trong toàn quốc. 

* Những khó khăn của việc tập trung các siêu đô thị: 
- Dân cư tập trung vào các siêu đô thị nên điều kiện đất đai nhà ở 

chật chội, khan hiếm và đắt đỏ. 
* • / 

- Các nhà máy tập trung, phương tiện giao thông phát triển gây ô 

nhiễm mỗi trường. 

Câu 16: 

Dựa vào bảng sô liệu về thương mại của Nhật Bản dưới đây: 

(Đơn vị: tỉ USD) 

Năm Xuất khẩu Nhập khẩu Cán cân mậu dịch 

1980 129,80 140,52 - 10,72 

1990 283,50 229,10 54,40 

1994 365,60' 274,74 90,86 

a) Em hãy vẽ biểu đồ về cơ cấu xuất nhập khẩu của Nhật Bản qua 

các năm. 

b) Nhận xét về cơ cấu xuất nhập khẩu và tổng giá trị xuất khẩu của 

Nhật Bản qua các năm? 

c) Cho biết những thành công và khó khăn của Nhật Bản trong 

việc xâm nhập thị truờng thế giới? 
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HƯỚNG DẦN LÀM BÀI 

a) Vẽ biểu đồ: 

* Xử lí số liệu: 

(Đơn vị: tỉ USD) 

Năm Tổng giá trị xuất 

nhập khẩu 

Xuất khẩu Nhập khẩu 

1980 270,32 
• 

48% 52% 

1990 512,6 55,3% 
% 

44,7% 

1994 
•• 

640,34 57,1% 42,9% 

* Vẽ biểu đồ: 

Vẽ biểu đồ tròn về cơ cấu xuất nhập khẩu của Nhật Bản có bán 

kính: r1980 = 1,0, r1990 = 1,37, r1994 = 1,53. 

Vẽ chính xác, đẹp có đầy đủ tên biểu đồ, chú thích. 

Có thể vẽ biểu đồ hình cột theo giá trị tương đối (100%). 

b) Nhận xét: 

- Tổng giá trị xuất nhập khẩu tăng liên tục từ năm 1980 đến 1994 

từ 270,32 tỉ lên 640,34 tỉ USD, gấp 2,36 lần qua 14 năm với mức tăng 
370 tí USD. 

- Giai đoạn 1980 - 1990: Tăng 1,89 lần (tăng 242,28 tỉ USD trong 

10 năm, bình quân 1 năm tăng 24,28 tỉ USD). 

- Giai đoạn 1990 - 1994: Tăng 1,24 lần (tăng 127,74 tỉ USD trong 

4 năm, bình quân 1 năm tăng 31,935 tỉ USD). 

- Cơ cấu xuất nhập khẩu: 

+ Năm 1980 Nhật Bản là nước nhập siêu (10,72 tỉ USD) do ảnh 

hưởng của khủng hoảng kinh tê và năng lượng. 

+ Năm 1990, 1994: Nhật Bản là nước xuât siêu. 

p) * Nhũng thành công và khó khăn của Nhật Bản trong việc 

thăm nhập thị trường thế giới: 

- Nhật Bản tăng cường đầu tư ra nước ngoài với hình thức viện trợ, 

cho vay, khai thác tài nguyên thiên nhiên, thành lập các xí nghiệp ở 
nước ngoài để xuất khẩu tại chỗ. 

- Mua lại bât động sản ở nước ngoài, chiếm lĩnh cổ phần ở ngân hàng 

các nước, các hãng bảo hiểm, môi giới đổ bộ lên thị trường nước ngoài. 

* Khó khăn: 

- Việc mở rộng quan hệ với các nước châu Á còn nhiều hạn chế do 
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những dấu ấn đau thương mà phát xít Nhật đã gây ra cho nhân dân 
nhiều nước châu Á trước đây. 

- vẫn có sự ngờ vực trong mối quan hệ giữa Nhật Bản và phương 

Tây, vâp phải sự cạnh tranh, bảo hộ mậu dịch của EU, NAFTA. 
9 

III. PHÁP 

Câu 1: 

a) Những điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội của Pháp đã tác 

động đên nông nghiệp nước này như thê nào? 

b) Nêu sự cường thịnh của nền nông nghiệp Pháp. 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Những điều kiện tự nhiên và kinh tê — xã hội tác động đến nông 
nghiệp Pháp: 

* Tự nhiên. ' 

- Đất đai: 

+ Bồn địa Pa-ri: rộng lớn, đất đai màu mỡ quan trọng nhất đối với 

Pháp, là khu vực nông nghiệp giàu có nhất cộng đồng châu Âu. Đây là 

vùng lúa mì, củ cải đường nổi tiếng của Pháp. 

+ Bồn địa A-ki-tanh ở Tây Nam Pháp có đất đai màu mỡ thích hợp 
trồng lúa mì, ngô. 

+ Sườn núi cao nguyên rộng lớn ở Pi-rê-nê, Vô-giơ, Trung Sơn, 

nhiều đồi núi thấp là bãi chăn thả với những bãi có thuận lợi chăn 
nuôi phát triển. 

- Khí hậu: 

+ Khí hậu đa dạng, ôn hòa với các kiểu khí hậu ôn đới hải dương 

ấm áp, mưa nhiều và phân bố đều trong năm, thuận lợi cho sự tăng 

trưởng cây trồng. Lại có khí hậu cận nhiệt ở phía Nam và Đông Nam 

Pháp, thuận lợi cho trồng cây ăn quả với nho, cam, chanh, ôliu, ... 

- Sông ngòi: 

+ Mạng lưới sông ngòi phong phú với sông Xen, sông Ga-rôn, sông 

Rôn thuận lợi cho công tác thuỷ lợi cung cấp nước cho trồng trọt. 
- Biển: 

+ Các phía Tây Bắc — Tầy — Đông Nam giáp biển, thuận lợi cho 
đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản. 

* Kinh tế - xã hội 
• 4 

- Sự hỗ trợ của công nghiệp với các ngành cơ khí, hoá chất, năng 

lượng giúp nông nghiệp thực hiện tứ hoá nhằm nâng cao năng xuất và 
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sản lượng nông phẩm - công nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp 

kích thích sự phát triển nông nghiệp. 

- Vai trò của EƯ rất quan trọng trong việc tiêu thụ và kích thích 

sản xuất nông nghiệp của Pháp. 

- Khoa học và dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp. 

b) Sự cường thịnh của nền nông nghiệp Pháp: 

+ Nền nông nghiệp Pháp có quan hệ chặt chẽ với công nghiệp, có 

sự trao đổi sản phẩm liên kết hỗ trợ và áp dụng các biện pháp khoa 

học — kĩ thuật nên năng suất lao động tăng, thêm nhiều sản phẩm, 

đem lại hiệu quả cao cho nông nghiệp. 

+ Nền nông nghiệp Pháp được tố chức theo hình thức hợp tác xã 

với quy mô khác nhau. Người nông dân làm chủ các xí nghiệp nông 

nghiệp. Những vùng rộng lớn khai thác có tính chuyên môn hoá. 

+ Gần 60% diện tích đất trồng trọt được sử dụng trực tiếp vào chăn 

nuôi và trồng trọt. Diện tích canh tác chiếm 46% diện tích canh tác của 

khối EC và sản xuất hơn 40% nông phẩm và 47% ngũ cốc của khối này. 

- Pháp là nước sản xuất lúa mì lớn nhất châu Âu: Lúa mì chiếm 

diện tích lớn đất trồng trọt. Phân bố ở các bồn địa Pa-ri, A-ki-tanh và 

các vùng đất màu mỡ, sản lượng 32,64 triệu tấn (1992). 

- Ngô được trồng nhiều ở vùng Tây Nam đạt 14,38 triệu tấn (1992). 

- Nho và cây ăn quả chiếm trên 10% giá trị sản phẩm nông 

nghiệp, được trồng nhiều ở ven Địa Trung Hải. 

- Củ cải đường trồng ở bồn địa Pa-ri và phía Bắc Pháp. 

- Chán nuôi: Vùng chăn nuôi chính là Tây Bắc Pháp, vùng chăn 

nuôi thứ hai là khu vực trung tâm. Các sản phẩm: thịt, sữa, bơ, phó 

mát chiếm i tống sản lượng nông nghiệp và đủ nuôi sống nông dân. 
2 

Đàn bò đứng đầu châu EƯ. 

— Đánh*bắt cá nuôi trồng hải sản cũng là ngành kinh tế đáng kể. 

Câu 2: 

Nếu được một chuyến đi thực tế ở Pháp, bằng những gì đã được học 

ở trường, em dự định sẽ đi những nơi nào? 

HƯỚNG DẪN LẰM BÀI 

Những vùng dự định sẽ đi là: 

- Vùng Pa-ri — Bắc Pháp: 

+ Đầy là vùng có khí hậu ôn đới đại dương, có bồn địa Pa-ri, có 

sông Xen chảy qua, nông nghiệp phát triển: lúa mì, củ cải đường, 

khoai tây, nho, công nghệ thực phẩm. 

362 



+ Pa-ri có các ngành công nghiệp truyền thống phát triển như: đồ 
trang sức, nước hoa, thời trang, ... 

+ Phát triển các ngành công nghiệp hiện đại: điện tử tin học, hàng 

không, vũ trụ... 

+ Dịch vụ: Pa-ri là thành phố du lịch nổi tiếng với tháp Ép-phen 

(Eíĩel), điện Lu-vơ (Louvre), nhà thờ Đức Bà, ... 

+ Ngành du lịch hàng năm đem lại cho Pháp khoảng 27 tỉ USD (1995). 

- Vùng phía Nam: • 

+ Là vùng núi, cao nguyên, có khí hậu Địa Trung Hải, có sông Rôn 

chảy qua. Nông nghiệp chủ yếu là chăn nuôi, trồng nho, ôliu, cây ăn trái. 

+ Công nghiệp: Thành phố Mác-xây (Marseille), Li-ông (Lyon) là 

trung tâm công nghiệp: dệt lụa, đóng tàu, hoá chất. 

+ Dịch vụ: du lịch biển, leo núi vùng Tây Nam: 

+ Là vùng đồng bằng có sông Ga-rôn (Garrone) chảy qua — trồng 

nho, dọc dãy Pi-rê-nê (Pyréneés) nuôi cừu. 

+ Công nghiệp: Tu-lu-dơ (Toulouse) sản xuất máy bay, luyện kim, 

Boóc-đô (Bordeaux) là hải cảng, đóng tàu, sản xuất rượu nho. 

- Vùng Tây Bắc: 

+ Là đồng bằng với những đồng có xanh tốt, chăn nuôi rất phát 

triển, sản xuất bơ, pho mát, sữa đóng hộp, ... 

+ Dọc theo duyên hải là những bãi tắm đẹp. 

Câu 3: 

Dựa vào các số liệu trong bảng sau: 

Năm Tỉ lệ sinh %o Tì lệ tử %o 

1945- 1950 21,9 13,1 

1960- 1964 18,0 11,2 

1975-1979 13,3 10,3 

1980 14,9 10,2 

1983 13.7 10,2 

Hãy: 

a) Vẽ biểu đổ tỉ lệ gia tăng dân số nước Pháp năm 1945 — 1983. 

b) Nêu nhận xét về bảng số liệu trên. 

HƯỞNG DẪN LẦM BÀI 

a) Vê biểu đồ: 

Yêu cầu biểu đồ: 

- Tên biểu đồ: Biểu đồ gia táng dân sô nước Pháp từ năm 1945 — 1983. 
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- Chia đúng tỉ lệ khoảng cách của 2 trục. 

- Vẽ 2 đường biểu diễn sinh, tử. (Chú thích 2 đường tỉ lệ sinh, tử 
bằng 2 màu khác nhau). 

b) Nhận xét: 

- Tỉ lệ sinh giảm mạnh, giảm từ 21,9%c xuống còn 13,7%0, giảm 8,2%e. 

- Tỉ lệ tử giảm nhẹ, từ 13,1%0 xuống 10,2%e, giảm 2,8%0, suốt 3 
năm tiếp theo 1980 - 1983 ổn định ở tỉ lệ 10,2%c. 

- Tỉ lệ gia tăng dân số giảm từ 0,88% xuống 0,47% (1980) rồi 
0,35% (1983). 

- Tỉ lệ tăng dân sô giảm chủ yêu do tỉ lệ sinh giảm mạnh. 

IV. TRUNG QUỐC 

Câu 1: 

a) Trong cải cách kinh tế, Trung Quốc đã áp dụng những biện pháp 
gì trong nông nghiệp? Kết quả ra sao? 

b) Việt Nam rút được bài học kinh nghiệm gì từ hiện đại hoá nông 
nghiệp của Trung Quốc? 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Trong quá trình cải cách kinh tế: Trung Quốc coi hiện đại 

hoá nông nghiệp là nhiệm vụ cần thiết: 

* Những biện pháp khuyến khích và đưa khoa học - kĩ thuật vào 
sản xuất. 

- Những biện pháp khuyến khích: 

+ Khoán sản xuất. 

+ Giảm thuê và tăng giá nông phẩm. 

+ TỔ chức dịch vụ vận chuyển và thương mại hoá nông phẩm. 

- Đưa khoa hộc - kĩ thuật vào sản xuất: 

+ ứng dụng cơ giới hoá, hoá học hoá, điện khí hoá, thuỷ lợi hoá đậc 

biệt là sử dụng giống mới, giống cao sản trong sản xuất nông nghiệp. 

- Kêt quả: Sản lượng nông nghiệp tăng 6%/năm, giải quyết cơ bản 
vấn đề lương thực, sản lượng lương thực tăng: 

+ 1987: 340 triệu tân. 

+ 1995: 465 triệu tấn. 

- Lương thực bình quân/người tăng. 

* Khó khăn: 

- Vốn đầu tư cho nông nghiệp còn ít, năng suất còn thấp, thời tiết 

thất thường, dân số tăng nhanh, sản lượng lương thực tăng nhưng 
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bình quán lương thực đầu người tăng chậm do dân số đông và tăng 

nhanh. (Đến đầu thế kỉ XXI, gia tăng dân số của Trung Quốc đã giảm 

vượt bậc, năm 2004 chỉ còn 0,6%). 

b) Bài học kinh nghiệm cho nông nghiệp Việt Nam 

- Khoán đất cho hộ nông dân, phát triển kinh tê trang trại và các 

mô hình kinh tế hàng hoá khác -> thúc đẩy hộ nông dân chủ động 

sản xuất để tạo ra sản phẩm cho xã hội. 

- Các chương trình khuyến nông giúp cho nhân dân làm ra các sản 

phẩm nông nghiệp có chất lượng cao. 

- Thực hiện giảm thuế nông nghiệp, tăng giá trị cho nông phẩm. 

- Tố chức các dịch vụ cho nông nghiệp (vận chuyển, cho vay vốn, 

vật tư nông nghiệp, ...). 

Câu 2: ' 

a) Kê tên các đặc khu kinh tê và nêu vai trò các đặc khu kinh tế 
của Trung Quốc? 

b) Bài học cho Việt Nam từ 3 chiên lược mới của nền kinh tê Trung 

Quốc để thực hiện hiện đại hoá đất nước. 

HƯỚNG DẪN LẢM BẢI 

a) Các đặc khu kinh tê và vai trò của các đặc khu kinh tế ở 

Trung Quốc: 

* Các đặc khu kinh tế của Trung Quốc: 

- Từ 1978 Trung Quôc mở cửa cho người Hoa ở nước ngoài và các 

nhà đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc. Đồng thời, Trung Quốc đã xây 

dựng một số đặc khu kinh tế như: Thẩm Quyến, Chu Hải, Sán Đầu 

(Quảng Đông), Hạ Môn (Phúc Kiến). 

- Sau đó tiếp tục xây dựng thêm một số đặc khu kinh tế khác như: 

đảo Hải Nam nhằm thu hút các luồng đầu tư nước ngoài. 

* Vai trò của các đặc khu kinh tế: 

- Qua các đặc khu kinh tê, Trung Quốc tiếp nhận chuyền giao công 

nghệ sản xuất tiên tiên, có điều kiện tiếp cận nền kinh tế hiện đại 

của thế giới. . 

- Đây là nơi đào tạo cán bộ quản lí kinh tê và công nhân có trình 

độ kĩ thuật cao. 

- Tạo công ăn việc làm cho người dân, người lao động Trung Quốc. 

- Góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tê — xã hội giữa các vùng, 

miền khác. 

365 



b) Bài học cho Việt Nam: 

— Từ 1986 tiến hành đổi mới kinh tế: Đổi mới quản lí, phát triển 

kinh tế nhiều thành phần theo định hướng XHCN, chuyển từ cơ chế 
bao cấp sang cơ chế thị trường. 

— Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trên cơ sở phát triển 

nông nghiệp. 

— Thành lập các khu chế xuất, khu công nghiệp để thu hút đầu tư 
nước ngoài, góp phần làm, nâng cao tay nghề cho người lao động và 

sản xuất hàng xuất khẩu. 

— Nghiên cứu, cải tiến môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn. 

— Thực hiện chính sách mở cửa, tăng cường mở rộng quan hệ kinh 

tế đối ngoại. 

— Phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ để phục vụ nền kinh tế. 

Câu 3: 

Em hãy nêu các đặc điểm kinh tế — xã hội ở khu tự trị Tây Tạng 

(Trung Quốc). 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

Đặc diểm kinh tế - xã hội khu tự trị Tây Tạng: 

* Tự nhiên: 

Khu tự trị Tây Tạng nằm ở phía Tây Nam Trung Quốc, có diện tích 

là 1,2 triệu km2, nằm trên độ cao hơn 4.500m, có khí hậu khô và lạnh, 

ở những thung lũng thấp có khí hậu ôn hoà hơn. 

* Xã hội: 

— Dân sô Tây Tạng năm 1990 là 2,1 triệu người, phần lớn là người 

Tạng. Thủ phủ là La-sa (Lhasa) có 124.000 người 

— Trước năm 1950, Tây Tạng hầu như tách biệt với thế giới bên 

ngoài Tây Tạng có nền văn hoá riêng, tiếng nói riêng và theo đạo 

phật Tây Tạng (Lạt Ma Giáo). Hơn 20% dân sỏ xuất gia. 

* Đặc điểm kỉnh tế: 

— Nền kinh tế Tây Tạng trước đây hoàn toàn không phát triển. 

Năm 1965, khu tự trị Tây Tạng chính thức được thành lập, từ đó đến 

nay khu tự trị đã có những chuyển biến: 

— Nông nghiệp: Chủ yếu là chăn nuôi bò, bò Yart là vật nuôi chính 

cung cấp sữa, thịt và da. Ngoài ra Tây Tạng còn nuôi hươu xạ, cừu, dê, 

ngựa, ... Trồng trọt chủ yếu tập trung ở các thung lũng phía Nam: Lúa 

mì, lúa mạch, khoai tây, lúa gạo, bông vải, ... Rừng vẫn còn ít được 

khai thác. 
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- Công nghiệp: Trước kia Tây Tạng chỉ có nghề dệt len thủ công, 

ngày nay có thêm các ngành: điện lực, khai thác than, luyện kim, cơ 
khí, dệt, hoá chất, ... 

— Giao thông: Việc vận chuyển trước dây chủ yếu băng gia súc (bò 

Yark), hiện nay Tây Tạng có 4 đường ôtô lớn nối La-sa với các tỉnh xung 

quanh, 98% các huyện có đường giao thông liên huyện. Từ 1956 đã có 

những chuyển bay nối La-sa với các thành phố lớn trong cả nước. 

Câu 4: 

Dựa vào lược đồ nông nghiệp Trung Quốc dưới đây, hãy nhận xét cơ 
cấu và sự phân bô các sản phẩm nông nghiệp trên lãnh thổ Trung 

Quốc. Giải thích nguyên nhân tại sao có sự phân bố trên? 

LƯỢC ĐỒ NÔNG NGHIỆP TRUNG Quốc 

V//A 

S8S 

Những vùng không trồng ÍĨỊĨỊỊỊỊỊ Nhừng vùng không trổng 
trọt được do độ cao lilililil trọt được do khí hậu khò 

Lúa gạo một vụ 

Lúa mì và đồ tương 

[ỊỊỊỊỊỊỊ] Rừng 

Lúa gạo hai vụ 

V ^4 Vùng trống bông 

Vùng dồng cỏ 

L#c đi 

Thượng Hàl 

I LOAN 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

* Nhận xét về cơ cấu: Cơ cấu các sản phẩm nông nghiệp Trung 

Quốc đa dạng. 

- Trong ngành trồng trọt gồm: (ví dụ...). Nguyên nhân: khí hậu đa 

dạng, có nhiều loại đất khác nhau, địa hình đa dạng nhu cầu của 

người dân từng vùng lớn và khác nhau. 

- Trong ngành chăn nuôi, gồm: (ví dụ...). Nguyên nhân: nguồn thức 

ăn phong phú từ ngành trồng trọt, tập trung nhiều cao nguyên, đồng 
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có, ảnh hưởng của khí hậu, địa hình, nhu cầu trong sự phát triển kinh 
tế đối VỚI ngành chăn nuôi ■* 

* Nhận xét về sự phân bố: Các sản phẩm nông nghiệp phân bố 
không đồng đều trên lãnh thổ Trung Quốc. 

— Sản phẩm nông nghiệp chủ yếu phân bố ở phía Đông với cơ cấu 
đa dạng do: 

+ Khí hậu đa dạng, lượng mưa nhiều. 

+ Nhiều đồng bằng rộng lớn, đất đai màu mỡ. 

+ Lượng nước dồi dào. 

+ Tập trung các cơ sở chế biến nông sản, thức ăn chăn nuôi phong phú. 

+ Dân cư đông, có truyền thống sản xuất lâu đời. 

— ơ khu vực phía Đông, tuỳ theo đặc điểm sinh thái tự nhiên và 

nguồn thức ãn, ... mà các sản phẩm nông nghiệp có sự phân bố khác 
nhau trên lãnh thổ. 

+ Về chăn nuôi: Chủ yếu chăn nuôi bò, lợn, gia cầm do thức ăn từ 
trồng trọt cung cấp và thức ăn công nghiệp chế biến. 

+ Về trồng trọt: Sản phẩm có sự thay đổi từ Nam lên Bắc (giải 

thích sự phân bô từng loại cây trồng). 

— ơ miền Tây sản phẩm nông nghiệp ít, cơ cấu đơn giản: 

+ Chủ yếu là sản phẩm của ngành chăn nuôi gia súc nhỏ và lớn (ví 

dụ, ...) do địa hình cao, tập trung đồng cỏ, khí hậu thích hợp. 

+ Trồng trọt ít phát triển do khí hậu khắc nghiệt, ít mưa, đất đai 

kém màu mỡ, cơ sở thuỷ lợi không đảm bảo. 

Câu 5: 

Dựa vào bảng số liệu sau về cơ cấu lao động của Hoa Kì, Nhật Bản 
và Trung Quốc năm 1997: 

Nước 
* 

Tổng sô lao động 

(triệu người) 

Nông 

nghiệp (%) 

Công 

nghiệp (%) 

-Dich vu • • 
(%) 

Hoa Kì 209 2,4 25,3 72,3 

Nhât Bản • 68 5,3. 33,1 61,6. 

Trung Quốc 718 47,7 ■ 20,8 31,5 

a) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu lao động trên. 

b) Nhận xét và giải thích cơ cấu lao động giữa Hoa Kì, Nhật Bản 
và Trung Quốc. 

c) Cơ cấu lao động của các nước trên có xu hướng thay đối như thế 
nào? Giải thích vì sao có sự thay đổi như vậy. 
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HƯỞNG DÁN LÀM BÀI 

a) Vẽ biểu đồ: 

- Vẽ 3 biểu đồ tròn với tỉ lệ các bán kính khác nhau tương ứng với 

số lao động của mỗi nước. 

- Chọn bán kính RNh|tBản= 1, => RHoaKì = 1,75, RTning Quốc = 3,25. 

- Chia tỉ lệ % chính xác, đầy đủ kí hiệu, chú giải rõ ràng, tên biểu đồ. 

b) Nhận xét và giải thích: 

- Nhận xét: 
I 

+ Hoa Kì và Nhật Bản có tỉ lệ lao động trong ngành dịch vụ cao 

nhất, tiêp đên là công nghiệp, còn tỉ lệ lao động trong nông nghiệp 
rất thấp. 

• 

+ Hoa Kì có tỉ lệ lao động ngành dịch vụ cao hơn và lao động 

ngành nông nghiệp thấp hơn Nhật Bản. 

+ Trung Quốc có tỉ lệ lao động trong nông nghiệp cao nhất, sau đó 

là dịch vụ và thấp nhất là công nghiệp. 

- Giải thích: 

+ Hoa Kì và Nhật Bản có nền kinh tê phát triển cao, công nghiệp 

hiện đại. Nhìn chung nền kinh tế Hoa lữ có quy mô lớn hơn Nhật Bản. 

+ Trung Quôc là nước đang phát triển, có nền kinh tế công-nông 

nghiệp với trình độ phát triển còn thấp. 

c) Xu hướng thay đổi cơ cấu lao động: 

+ Hoa Kì và Nhật Bản: Tỉ lệ lao động trong nông nghiệp, công 

nghiệp giảm, còn tỉ lệ lao động trong dịch vụ tăng cao, do các nước 

này đã hoàn thành quá trình công nghiệp hoá từ lâu và đang chuyển 

sang thời kì hậu công nghiệp , 

+ Trung Quôc có tỉ lệ lao động nông nghiệp giảm dần, tỉ lệ lao động 

công nghiệp và dịch vụ tăng dần, điều đó chứng tỏ Trung Quốíc đang 

trong thời kì tiến hành công nghiệp hoá nền kinh tế. 

Câu 6: 

Dựa vào bảng sô liệu sau đây về cơ cấu GDP của Trung Quốc: 

(Đơn vị %) 

Ngành 1970 1988 1997 

Nông nghiệp 35 32 24 

Công nghiệp 41 48 42 

Dich vu • • 24 20 34 
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Hãy: 

a) Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ đóng góp vào tổng sản phẩm quốc dân 

(GDP) của các ngành kinh tế Trung Quốc qua các năm. 

b) Rút ra nhận xét về sự thay đổi tỉ trọng các ngành trong cơ cấu 

GDP của Trung Quốc. 

HƯỞNG DẪN LÀM BÀI 

a) Vẽ biểu đồ: 

- Vẽ 3 biểu đồ tròn, chọn bán kính bằng nhau hoặc bán kính lớn 

dần theo các năm. 

- Có thế thay bằng biểu đồ cột chồng hoặc biểu đồ miền. 

— Yêu cầu chung: Vẽ chính xác, đúng tỉ lệ tương quan giữa các 

ngành, có chú thích. 

b) Nhận xét: 

- Ngành nông nghiệp giảm dần tỉ trọng. • 

— Ngành công nghiệp, dịch vụ tăng dần cả quy mô lẫn tỉ trọng. 

Riêng từ năm 1988 đến 1997, ngành dịch vụ phát triển vượt bậc, tỉ 

trọng chiếm tới 34% trong GDP. 

— Sự chuyến biến của các ngành như trên phù hợp với công cuộc hiện 

đại hoá đất nước của Trung Quốc và xu hướng chung của thê giới. 

Câu 7: 

a) Lập bảng so sánh điều kiện tự nhiên, các ngành kinh tế và 

thành phô lớn ơ các vùng kinh tế Đông Bắc, Hoa Bắc, Hoa Trung, 

Hoa Nam của Trung Quốc. 

b) Phân tích nguyên nhân phân bô các đặc khu kinh tế ở ven biển 

và vai trò của các đặc khu này. 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Lập bảng so sánh: 

Vùng Tài nguyên 

thiên nhiên 

Các ngành 

kinh tế 

Các thành 

phố lớn 

Đông 

Bắc 

Giàu tài nguyên: sắt, 

than, dầu khí. Đồng 

bằng phù sa của 

sông Liêu Hà. 

Khai khoáng, luyện kim, cơ 
khí, hoá chất, dệt,... Nông 

sản: lúa mi, ngô, cao 

lượng, củ cải, đường, khoai 

tây, hạt hướng dương. 

Cáp Nhĩ Tân, Thẩm 

Dương, An Sơn, Đại 

Liên,... 
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Hoa 

Bắc 

Hạ lưu sông Hoàng 

Hà. 

Tài nguyên: than, dầu 

mỏ, sắt, cá biển,... 

Khí hậu ôn đới gió 

mùa 

Đất phù sa hoàng 
thổ. 

Công nghiệp (1/5 sản 
lượng công nghiệp cả 

nước): khai thác nhiên liệu, 
luyện kim, hoá chất, cơ khí, 

chế biến nông sản, điện 
lực. 

Nông nghiệp: đánh cá 
biển, lương thực (lúa mì, 
lúa gạo, lạc, bông, hạt 

hướng dương...) 

Thủ dô Bắc Kinh (với 
nhiều công trinh kiến 
trúc nổi tiếng), Thiên 

Tân, Thái Nguyên, 
Tế Nam, Thanh Đảo. 

Hoa 

Trung 

Đất trổng trọt, cá 

biển. 

Khí hâu cân nhiêt đới 
• • • 

gió mùa. 

Hoạt động chủ yếu là công 

thương nghiệp, luyện kim, 
cơ khí, điện tử, dệt, ... 

Nông nghiệp: lúa mỉ, lúa 

gạo, chè bông, lạc, rau 
quả,... 

Ngành đánh bắt cá phát 
triển. 

Thượng Hải, Vũ 

Hán, Nam Kinh. 
« 

Hoa 

Nam 

Khí hậu cận nhiệt 
đới gió mùa. 

Đất trồng trọt. Kim 
loại màu. 

Nông sản: (2 vụ) lúa 
gạo, chè, mía, cao su, 

cam, chanh. Công nghiệp: 

ngành chế tạo máy phát 
triển. 

Quảng Châu, 

nhiều đăc khu kinh 
0 

tế quan trọng, Hạ 
Môn, Chu Hải, Sán 
Đầu, Thẩm Quyến. 

b) * I\guyên nhân phân bô các đặc khu kinh tê tập trung ven 

biên (sựphát triển vùng duyên hải): 

- Gần nguồn nguyên liệu. 

- Lực lượng lao động đông đảo, tiền lương thấp, kinh tế phát triển 
(Miền Đông). 

- Thị trường tiêu thụ rộng lớn. 

- Giao thông vận tải thuận lợi, gồm các cảng biển, thuận lợi xuât 

nhập khẩu nguyên liệu, hàng hoá, vùng duyên hải rộng, đường bờ biển 
kéo dài 900km. 

- Tập trung và hoàn thiện cơ sở vật chất: GTVT, tiêu thụ.... 

- Xây dựng đặc khu kĩ thuật hoạt động hiệu quả, .... 

- Việc thu hồi và tiếp tục phát triển đặc khu kinh tế Hồng Kông, 
Ma Cao. 

- Gần các nước và vùng lãnh thổ có vốn và trình độ phát triển cao 

(Nhật Bản, Hàn Quôc, Đài Loan, đặc khu kinh tế Hồng Kông...) nên 

dễ dàng thu hút vôn đầu tư nước ngoài. 
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* Vai trò các đặc khu kinh tế của Trung Quốc: 

+ Thu hút đầu tư nước ngoài, nơi thử nghiệm cải cách kinh tế tiếp 

nhận chuyển giao công nghệ sản xuất tiên tiến, có điều kiện tiếp 

nhận nền kinh tê hiện đại của các nước phát triển trên thế giới. 

+ Học hỏi kinh nghiệm quản lí kinh tế, nâng cao năng lực đội ngũ 

cán bộ khoa học kĩ thuật và rèn luyện tay nghề bậc cao cho đội ngũ 

công nhân, nơi đào tạo, bồi dưỡng các nhà quản lí kinh tế - xã hội 

Trung Quốc. 

+ Tạo điều kiện giải quyết công ăn việc làm cho người lao động. 

+ Tạo vùng kinh tế kiểu mẫu, trọng điểm, góp phần thúc đẩy sự 
phát triển kinh tế xã hội giữa các địa phương trên phạm vi cả nước. 

+ Góp phần quan trọng trong sự tăng trưởng kinh tê có trình độ 
cao, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Câu 8: 

Dựa vào bảng số liệu sau về kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung 

Quốc qua các năm: 

(Đơn vi: tỉ USD) 

a) Vẽ đồ thị thể hiện kim ngạch xuất, nhập khẩu của Trung Quốc 

qua các năm. 

b) Qua đồ thị, hãy nêu nhận xét và giải thích. 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Vẽ đồ thị: Đúng, chính xác, đẹp, cần có tên đồ thị, đơn vị. 

b) * Nhận xét: 

Kim ngạch xuất nhập khẩu qua các năm đều tăng lên và ngày càng 

tăng nhanh (có dẫn chứng). 

* Giải thích: 

— Do quá trình công nghiệp hoá: 

+ Nhập nhiều máy móc thiết bị hiện đại 

+ Tăng cường hàng xuất khẩu. 

- Các quan hệ kinh tế đối ngoại của Trung Quốc: 

+ Thành lập các đặc khu kinh tế. 

+ Mở rộng buôn bán với quốc tế. 
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Câu 9: • •' 

a) Hãy chứng minh ngành trồng trọt của Trung Quốc chủ yếu tập 

trung ở phần lãnh thổ phía Đông. 

b) Vì sao lại có sự phân bô như vậy? 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Ngành trồng trọt của Trung Quốc: chủ yếu tập trung ở phần 

lãnh thố phía Đông theo 4 vùng kinh tê sau: 

- Vùng Đông Bắc: Lúa mì, ngô, cao lương, khoai tây, củ cải đường, 

hướng dương. 

- Vùng Hoa Bắc: Lúa mì, lúa gạo (phía nam của vùng), ngô, bông, 

lạc, hướng dương. 

- Vùng Hoa Trung: Lúa mì, lúa gạo (1 vụ), chè, lạc, bông, rãu quả. 

- Vùng Hoa Nam: Lúa gạo (2 vụ), chè, mía, cà phê, cao su, cam, chanh. 

b) Giải thích: 

Do phần lãnh thổ phía Đông của Trung Quôc có nhiều thuận lợi: 

- Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên: 

+ Địa hình chủ yếu là đồi núi thấp và đồng bằng, dễ canh tác. 

+ Có đồng bằng châu thố đất phù sa màu mỡ do các sông Liêu Hà, 

Hoàng Hà, Trường Giang, Tầy Giang bồi đắp. 

+ Khí hậu ôn đới gió mùa ở phía Bắc, cận nhiệt đới gió mùa ở phía 

Nam, lượng mưa khá nhiều trong mùa hạ thích hợp cho việc trồng trọt. 
+ Nguồn nước dồi dào với mạng lưới sông dày, có nhiều sông lớn. 

- Điều kiện kinh tế - xã hội: 
• # 

+ Dân cư tập trung chủ yếu (chiếm 9/10 sô dân) nên có nguồn lao động 

dồi dào, lao động có nhiều kinh nghiệm và truyền thống sản xuất. 

+ Tập trung hầu hết các trung tâm công nghiệp, hỗ trợ đắc lực cho 

sản xuất nông nghiệp như công nghiệp cơ khí, công nghiệp sản xuất 

phân bón, công nghiệp chế biến nông sản. 

+ Giao thông vận tải thuận tiện với nhiều loại hình: đường sắt, 

đường ôtô, đường sông, đường biển. 

Câu 10: 

Tiến trình công nghiệp hoá nền kinh tế của Trung Quốc có nhiều 

thành công, song việc tổ chức khai thác lãnh thổ, phân bố các nguồn 

lực trong phát triển kinh tế còn nhiều hạn chế. Anh (chị) hãy: 

a) Nêu các nguyên nhân tạo sự khác biệt về tổ chức lãnh thổ, phần 

bố các nguồn lực trong phát triển kinh tế. 

b) Trình bày tình hình phân bố trên. 

’ c) Trình bày các giải pháp cần thực hiện. 
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HƯỚNG DÀN LÀM BÀI 

a) Các nguyên nhăn tạo sự khác biệt: 

+ Dân sô quá đông, phân bố tập trung ở miền Đông, còn miền Tây 

thì quá thưa. Sô lượng đô thị ít nhưng dân số sinh sống trong mỗi đô 
thị lại quá đông. 

+ Nền kinh tê phát triển nhanh nhưng không đồng đều giữa các 

ngành, các lãnh thổ. Dân số tăng nhanh, tình trạng thiếu việc làm, 

thất nghiệp, ... là các vân đề đáng lo ngại hiện nay và trong tương lai 
đối với Trung Quốc. 

b) Tinh hình phân bố: 

+ Sau hơn 10 năm cải cách, tỉnh Quảng Đông và thủ phủ Thẩm 

Quyến nhờ vị trí địa lí thuận lợi gần với Hồng Kông và Đài Loan nên 

công nghiệp phát triển sớm hơn và lan rộng sang các thành phố khác 

trong tỉnh và vùng châu thổ sông Châu Giang (Tây Giang); cũng từ đó 

lan sang các đô thị khác: Thượng Hải, Bắc Kinh và các tỉnh Hồ Bắc, 

Hồ Nam, Triết Giang, Tứ Xuyên, Vân Nam, Sơn Đông, ... 

+ Vùng Hoa Bắc gồm nhiều đô thị lớn có nhiều cơ sở công nghiệp 

nặng được xây dựng trong thời kì Nhật Bản chiếm đóng, khi chuyển 

sang kinh tê thị trường khu vực này nhanh chóng đổi thay và trở 
thành trung tâm kinh tê miền Bắc. 

+ Hai trung tầm kinh tế Hoa Bắc và Hoa Nam khác nhau nhiều 

mặt. Trong khi Hoa Bắc phát triển công nghiệp nặng với sự đầu tư 
của Nhật Bản, Tây Âu và Hàn Quốc, ... thì ngược lại, ở Hoa Nam phát 

triển chủ yêu là các ngành công nghiệp nhẹ, gia công và dịch vụ, thu 

hút vôn đầu tư chủ yếu của đặc khu Hồng Kông, Đài Loan và các nước. 
Đông Nam Á. 

+ Vùng ven biển gồm các các tỉnh Hoa Đông và Hoa Nam nhờ thực 

hiện cải cách, mở cửa sớm từ năm 1978, bằng cách thiết lập các đặc 

khu kinh tê nên ổn định nhanh chóng. Ngược lại các vùng Hoa Trung 

và miền Tây ở sâu trong nội địa chưa bắt kịp tốc độ phát triển của các 
vùng duyên hải. 

+ Sự khác biệt Ẹắc — Nam, Đông — Tây thể hiện rõ nét ở: thu nhập 

bình quân đầu người, có sự chênh lệch lớn giữa các vùng, giữa các tầng 

lớp xã hội, giữa công nhân viên chức với nông dân. Quy mô phát triển 

làm phân biệt sâu sắc giữa miền Đông và miền Tây (có sự chênh lệch 

lớn giữa người giàu với người nghèo). 

c) Giải pháp: 

Nhà nước Trung Quốc thực hiện mở cửa tất cả các thành phố trong nội 
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địa Hoa Trung và miền Tây, đồng thời thực hiện nhiều chế độ ưu đãi 

phát triển sản xuất, khai thác vùng nội địa Hoa Trung và miền Tây. 

Câu 11: 

Dựa vào bảng sô liệu dân số Trung Quốc sau đây 

(Dơn ưị: triêu người) 

Năm 1920 1940 1960 1980 1990 

Tổng số người 420 490 680 1.000 1.119 

Hãy: 

a) Vẽ biểu đồ dân sô Trung Quốc qua các năm. 

b) Tính tốc độ phát triển dân sô trung bình qua các giai đoạn. 

c) Nhận xét ưu khuyết điếm về dân sô và sự gia tăng dân sô ở 
Trung Quốc. 

HƯỞNG DẪN LÀM BÀI 

a) Vê biểu đồ: 

Triệu người 

1920 1940 1960 1980 1990 

b) Tính tốc độ phát triển dân sô trung bình qua các giai đoạn: 

Giai doan • 1920- 1940 1940 - 1960 1960 - 1980 1980 - 1990 

Tốc độ trung bình 0,83% 1,93% 2,35% 1,19% 
•# 

Nhân xét • Tăng chậm Tăng nhanh Quá cao Giảm 

c) Ưu và khuyết điếm: 

* Ưu điểm: 

- Thị trường tiêu thụ khổng lồ. 

— Nguồn lao động đông đảo, giá rẻ. 

-» Khai thác tốt tạo điều kiện phát triển cao. 

* Nhược điểm: 
9 

— Phải giải quyết các nhu cầu câp thiết như: Lao động, việc làm, 

nhà ở, giáo dục, y tế, môi trường, ... 
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Câu 12: 

Dựa vào Átlát: "Tập bản đồ thế giới và các châu lục" (trang 7, 26, 

27> kiến thức đã học, lấy kinh tuyến 100°Đ, hãy viết báo cáo ve 
miền Tây Trung Quốc. 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

* Về tự nhiên: 

- Miền Tây chủ yếu là đồi núi, sơn nguyên cao nhất thế giới. 

- Giáp với các nước: Ca-dăc-xtan, Mông Cổ, Liên Bang Nga, ... giáp 

với nhiều quốc gia là vùng núi cao hiểm trở nên việc giao lưu kinh tế 
khó khăn. 

- Đìa hình hau hêt là cao nguyên, bồn địa, hoang mạc, nhưng giàu 

tiềm năng về khoáng sản, năng lượng, kim loại và thuận lợi cho chăn 
nuôi đại gia súc. 

- rât khăc nghiệt không thuận lợi cho trồng trọt. 

- Sông ngòi: Nơi bắt nguồn của nhiều con sông lớn như Trường 

Giang, Hoàng Hà. Phần lớn các sông ở đây ít nước, dòng chảy không 
thường xuyên. 

* Về kinh tế - xã hội: 

- Đây là địa bàn cư trú của nhiều dân tộc ít người, đa số sống trong 

khu tự trị Nội Mông, Tây Tạng, Tân Cương, ... 

- Miền Tây rộng lớn có nhiều tài nguyên, nhưng mật độ dân cư 
thưa thớt thiêu lao động phổ thông và tay nghề cao. 

- Nền kinh tế chậm phát triển cụ thể như: 

+ Nông nghiệp phát triển chủ yếu như chăn nuôi lạc đà, dê, cùu, ngụa. 

+ Công nghiệp kém phát triển. 

+ Cơ sở hạ tầng kém phát triển như giao thông vận tải, thông 
tin liên lạc,... 

Câu 13: 

Qua lược đồ Trung Quốc, anh (chị) hãy: 

a) Xác định tên các thành phố, trung tâm công nghiệp chính của 

Trung Quôc theo các kí hiệu: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

b) Xác định và khoanh vùng 3 khu công nghiệp quan trọng của 
Trung Quốc. 

c) Xác định các đặc khu kinh tế của Trung Quốc theo kí hiêu a, b, c, 
d, e. ’ ’ 
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Lược ĐỒ TRUNG QUỐC 

a) Điền đầy đủ tên các thành phố, trung tâm công nghiệp: . 

1. Bắc Kinh 2. Thượng Hải 3. Quảng Châu 

4. Thiên Tân 5. Vũ Hán 6. Cáp Nhĩ Tân 

b) Xác định và khoanh vùng 3 khu công nghiệp quan trọng: 

(Xem lược đồ công nghiệp Trung Quốc sách Địa lí lớp 11, tr. 118) 

c) Xác định đúng 5 đặc khu kinh tế: 

a. Chu Hải b. Sán Đầu c. Hạ Môn 

d. Thẩm Quyến e. Hải Nam 

Câu 14: 
•• 

Dựa vào bảng sô liệu dưới đây về sản xuất lương thực của Trung 
Quốc và Hoa Kì (năm 2000): 

Tên nước Tổng số 
(triệu tấn) 

Cơ cấu các loại lương thực (%) 

Lúa mì Lúa gạo Ngô Các loại khác 

Trung Quốc 407,6 25,0 48,0 25,0 2,0 

Hoa Kì 356,5 17,0 3,0 74,0 6,0 

a) Vẽ biểu đồ về cơ cấu các loại lương thực của Trung Quốc và Hoa 
Kì năm 2000. 
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b) Nhận xét biểu đồ và giải thích vì sao có sự khác biệt về tỉ lệ các 
loại lương thực giữa hai nước. 

HƯỞNG DẪN LÀM BÀI 

a) Vẽ biểu đồ: 

Vẽ 2 biểu đồ tròn có bán kính khác nhau: nếu chọn RHoa Kì = 1,5 thì 
R'I'nmg Quốc = 1 »7. 

b) Nhận xét biểu đồ: 

* Trung Quốc: 

- Lúa gạo là cây quan trọng nhất, chiếm gần — sản lượng các loại 
4 

cây lương thực (48%), do có các đồng bằng rộng lớn Hoa Trung và Hoa 

Nam; khí hậu từ cận nhiệt đới đến nhiệt đới gió mùa, thích hợp cho 

trồng lúa gạo; lực lượng lao động cần cù, có kinh nghiệm sản xuất. 

- Cây lúa mì và ngô là các loại cây quan trọng, mỗi loại cây chiếm 1/4 

sản lượng lương thực (25%), do có đồng bằng rộng lớn, màu mỡ; khí hậu 

ôn đới và cận nhiệt đới gió mùa, thích hợp cho việc trồng trọt; do nhu 

cầu, về lương thực cho nhân dân và cung cấp thức ăn cho gia súc. 

- Các loại cây lương thực khác chiếm tỉ lệ thấp (2%). 

* Hoa Kỉ: 

- Ngô chiếm tỉ lệ cao nhất gần 3/4 sản lượng các loại cây lương 

thực (74%), do có các đồng bằng rộng lớn, màu mỡ như Mi-xi-xi-pi, dải 

đồng bằng ven biển, có khí hậu ôn đới, cận nhiệt đới, thích hợp cho 

trông ngô phương tiện sản xuất nông nghiệp hiện đại, cây ngô phát 

triển mạnh, cho năng suất cao nhằm cung cấp thức ăn cho gia súc, ... 

- Cây lúa mì quan trọng thứ 2, chiếm 17% sản lượng lương thực, do 

có phương tiện sản xuất nông nghiệp hiện đại; đồng bằng rộng lớn 

màu mỡ; khí hậu ôn đới và cận nhiệt đới, thích hợp cho việc trồng 

trọt, do nhu cầu lương thực của nhân dân và phục vụ xuất khẩu, ... 

- Lúa gạo chiếm tỉ lệ thấp nhất (3%) trong cơ cấu lương thực, do 

Hoa Kì chỉ có diện tích nhỏ (dải đồng bằng ven biển vịnh Mê-hi cô và 

Tây Nam Thái Bình Dương) có khí hậu cận nhiệt đới thích hợp cho 
trồng lúa gạo. 

Kết luận: Đây là hai nước sản xuất lương thực hàng đầu của thế giới: 

+ Trung Quốc sản xuất nhiều lương thực nhất thế giới, gấp 1,14 lần 

sản lượng lương thực của Hoa Kì (sản lượng lúa gạo và lúa mì đều vượt 
Hoa Kì). 

+ Hoa Kì sản xuất lương thực lớn thứ 2 thế giới, sản xuất nhiều lúa 
mì, sản lượng ngô vượt qua Trung Quốc. 
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Câu 15: 

Cho bảng số liệu sau đây: 

Cơ cấu GDP của các nước Thái Lan, Ấn Độ và Trung Quốc năm 2001 

Tiêu chí Thái Lan Ấn Độ Trung Quốc 

Tổng số GDP (tỉ USD) 114,7 477,3 1.159,0 

Nông nghiệp (%) 10,2 25,1 15,2 

Công nghiệp (%) 40,5 26,5 51,2 

Dich vu (%) 
• • 

49,3 48,4 33,6 

GDP/người (USD) 1.870 460 910 

(Nguồn sô liệu: Encarta Encyclopedia Dekix 2004). 

a) Vẽ biểu đồ thể hiện quy mô và cơ cấu GDP của Thái Lan, Ân Độ 
và Trung Quốc năm 2001. 

b) Dựa vào bảng sô liệu, cho biết sô dân của các nước trên trong 

năm 2001. 

c) Qua bảng sô liệu và kiến thức đã học, hãy nhận xét và giải thích 

đặc điểm kinh tế của các nước Thái Lan, Ấn Độ và Trung Quốc. 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Vẽ biểu đồ 
- Vẽ biểu đồ thế hiện quy mô và cơ cấu GDP của Thái Lan, Ân Độ 

và Trung Quốc năm 2001. 

- Vẽ biểu đồ tròn. 

+ Tính R cho kết quả như sau: 

Rrhái Lan = 1, RẤn Độ = 2 và Rrning Quốc = (quy tròn số). 

+ Yêu cầu vẽ đúng quy mô và cơ cấu GDP (theo kết quả tính R và 

cơ cấu các ngành kinh tế dựa theo bảng sô liệu). Vẽ đầy đủ các yêu cầu 

của biểu đồ hình tròn: tên biểu đồ, thứ tự các ngành kinh tế, sô liệu 

trong biểu đồ, chú thích chính xác. 

b) Số dân các nước: 

Lấy GDP chia cho GDP/người: ta có kết quả dân sô các nước năm 

2001 như sau: 

- Thái Lan: 61.336.898 người 

- Ấn Độ: 1.037.608.696 người 

- Trung Quốc: 1.273.626.374 người 
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c) Nhận xét chung: 

- Cả 3 nước đều là các nước đang phát triển và đang trên đường 

thực hiện công nghiệp hoá đất nước. Tuỳ theo điều kiện, hoàn cảnh và 

chinh sách phát triên kinh tê của mỗi nước mà kêt quả cũng có những 
điểm khác nhau. 

+ Thái Lan: Đang có quá trình chuyển hoá kinh tế mạnh theo 

hướng phát triển công nghiệp và dịch vụ chiếm gần 90% trong GDP, 

mặc dù Thái Lan là nước xuất khẩu nông sản hàng đầu của khu vực 

Đông Nam A. Điều này cho thấy Thái Lan đang trên đường thực hiện 

công nghiệp hoá rất mạnh và có khả năng “hoá rồng” trở thành nước 
NIC trong tương lai gần. 

+ An Độ: Tỉ trọng ngành dịch vụ đóng góp rất cao (gần 50% trong 

GDP), đặc biệt An Độ đang trở thành cường quốc về lập trình phần 

mem may tinh, xuât khâu ngành này đang có đóng góp lớn trong 

GDP. Ngành nông nghiệp và công nghiệp đóng góp còn khá thấp, 

nganh san xuât vật chât đang còn nhiều khó khăn, chưa vươn ra 

mạnh thị trường thế giới. Thu nhập bình quân đầu người thấp, chứng 

tỏ nền kinh tế An Độ vẫn gặp nhiều khó khăn do dân số quá đông và 
gia tăng dân số rất cao. 

+ Trung Quốc: Đang có sự chuyển dịch rất mạnh ngành công 

nghiệp, đóng góp cao cho GDP (51,2%), bên cạnh đó ngành dịch vụ có 

tỉ trọng tương đối cao và nông nghiệp đóng góp thấp, chứng tỏ việc 

thực hiện công nghiệp hoá đang diễn ra rất mạnh và có tốc độ tăng 

trưong cao. Thu nhập theo đầu người tăng lên khá cao, chứng tỏ nền 

kinh tê Trung Quôc đang có bước phát triển khá vững chắc, vượt bậc, 
mặc dù dân số gần 1,3 tỉ người. 

Câu 16: 

Dựa vào sản lượng lương thực của Trung Quôc qua các năm trong 
bảng sau: 

Sản lượng lương thực Trung Quốc qua các năm 

(Đơn vị: triệu tấn) 

Năm Sản lượng Lúa gạo Lúa mì 
— ■ ĩ_- * 

Ngô 

1970 195 93 29 22 

1990 384 188 98 78 

a) Vẽ biểu đồ sản lượng lương thực Trung Quốc theo số liệu đã cho. 

b) Rút ra nhận xét qua bảng sô liệu trên. 
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HƯỚNG DÁN LÀM BÀI 

a) Vẽ biểu đồ: 

Vẽ biểu đồ hình tròn. 

- Hình tròn với kích thước tương ứng (hình tròn thể hiện lương 

thực năm 1990 sẽ có bán kính gần gấp 2 lần hình tròn thể hiện lương 

thực năm 1970). 

- Vẽ chính xác, đẹp, ghi chú các kí hiệu và tên biểu đồ. 

b) Nhận xét: phải nói được 3 ý 

+ Trước năm 1978, sản lượng lương thực thấp, không đáp ứng đủ 
nhu cầu trong nước. 

+ Sau năm 1978, nhờ những chính sách cải cách trong nông nghiệp 

nên sản lượng lương thực tăng và đáp ứng nhu cầu lương thực trong 

nước (năm 1990, sản lượng gấp đôi so với 1970). 

+ Trong cơ cấu cây lương thực, lúa gạo là cây lương thực chính 

Câu 17: 

Dựa vào bảng số liệu sau: 

Sản lượng than và dầu mỏ của Trung Quốc 

(Đơn vị: Triệu tấn) 

Năm 

Sản pham""'"^^ 
1996 1995 1998 1999 

Than 884 1361 1250 1045 

Dầu thô 130,6 150,0 161,0 160,0 

a) Nêu các vùng phân bố than và dầu mỏ của Trung Quốc. Than có 

vị trí như thế nào trong cơ cấu năng lượng của Trung Quốc? 

b) Vẽ biểu đồ kết hợp giữa cột và đường thể hiện sản lượng than, 

dầu thô của Trung Quốc, qua đó nhận xét và giải thích sự tăng sản 
• • 

lượng than và dầu thô trong thời kì nói trên. 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Vùng phân bố than, dầu mỏ của Trung Quốc: 

- Than: Miền Bắc (1/3 sản lượng, nhiều nhất), tiếp đến vùng Đông 

Nam, Đông Bắc. 

- Dầu mỏ: Miền Đông (4/5 sản lượng, nhiều nhất), tiếp sau là vùng 

Tây Bắc. 

- Vai trò của than: Trong cơ cấu năng lượng của Trung Quốc, than 

có vi trí chủ đao. V ~ í* â L : iỉ ' 
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b) * Vẽ biểu đồ kết hợp: 

- Dạng cột thể hiện sản lượng than. 

- Dạng đường thể hiện sản lượng dầu thô. 

* Nhận xét: 

- Sản lượng than, dầu thô đều tăng nhưng có biến động: 

- Than tăng nhanh, nhất là năm 1995, đến 1998 - 1999 lại giảm. 

- Dầu thô: tăng liên tục từ năm 1986 đến 1998, nhưng đến 1999 có 
giảm không đáng kể. 

* Giải thích: 

- Than, dầu thô tăng do ngày càng phát hiện và tập trung khai 
thác thêm một sô mỏ mới. 

0 • • 

- Áp dụng công nghệ tiên tiến trong khai thác. 

- Thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước có nhu cầu. 

- Tuy nhiên sản lượng than, dầu thô có biến động ở một số thời kì, 
nguyên nhân do: 

+ Biến động của thị trường trong và ngoài nước. 

+ Một số mỏ đã cạn dần (nhất là các mỏ than) nên sản lượng giảm sút. 

Cùng với sự ô nhiêm môi trường rất lớn, Trung Quốc đã giảm sản lượng 

khai thác than, chuyển sang khai thác một số nguồn năng lượng khác. 

Câu 18: 

a) Vì sao Trung Quốc xem hiện đại hoá công nghiệp là nhiệm vụ 
hàng đầu? 

b) Trình bày công cuộc hiện đại hoá công nghiệp của Trung Quốc. 

Chứng minh Trung Quốc đã ứng dụng thành công các thành tựu khoa 

học - kĩ thuật vào công nghiệp. 

c) Liên hệ với thực tiễn Việt Nam. 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Hiện đai hoá công nghiệp là nhiệm vụ hàng đầu: 

- Công nghiệp Trung Quôc phát triển chưa đều, nông nghiệp còn 

chậm tiến, vì vậy công nghiệp là động lực thúc đẩy các ngành kinh tế 
khác nhanh chóng phát triển. 

- Trung Quôc có điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp: tài 

nguyên phong phú, đa dạng, lao động dồi dào, giá lao động rẻ. 

b) Hiện đại hoá công nghiệp: 

* Biện pháp: 

- Tăng cường và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư, dùng 80% vốn vay để 
phát triển các ngành mũi nhọn và xây dựng cơ sở hạ tầng. 
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- Hiện đại hoá máy móc thiêt bị, đồng thời khuyên khích phát 

triển các xí nghiệp vừa và nhỏ tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng 
cao để xuất khẩu. 

- Đổi mới quản lí kinh tế: mở rộng quyền kinh doanh cho các nhà 

sản xuất, Nhà nước chỉ làm nhiệm vụ điều tiết, chỉ đạo ở cấp vĩ mô. 

- Tận dụng nguồn tài nguyên sẵn có, lao động rẻ đê giải quyết việc 

làm, thu được ngoại tệ mạnh và nâng cao đời sống nhân dân. 

* Kết quả: 

- Năm 1988: giá trị sản lượng công nghiệp chiếm 70% giá trị xuất 

khẩu. Tôc độ tăng trưởng bình quân trong công nghiệp đạt 10 — 12% 

mỗi năm. 

- Cơ cấu công nghiệp có sự chuyển biến. 

+ 1978 — 1988: đẩy mạnh công nghiệp truyền thống: luyện kim, 
khai khoáng, dệt... 

+ 1988 — 1998: chú trọng phát triển công nghiệp hiện đại: cơ khí 

chính xác, điện tử, hàng không vũ trụ. 

- Phân bô sản xuất có nhiều thay đổi: 

+ Trước đây, chủ yếu ở Đông Bắc (Cáp Nhĩ Tân, Phủ Thuận), Hoa 

Bắc (Bắc Kinh, Thiên Tân), Hoa Trung (Thượng Hải). 

+ Sau 1988: Hoa Trung được mở rộng (Vũ Hán, Nam Kinh), Hoa 

Nam phát triển mạnh (Quảng Châu), phía Tây phát triển (Lan Châu, 
Ư-rum-si). 

Trung Quốc đã thành công trong công nghiệp hàng không vũ trụ, 
nắm được k! thuật tên lửa, phóng thành công tàu vũ trự đưa người vào 
không gian. 

c) Liên hệ với việt Nam: 

- Từ 1986, Việt Nam tiên hành đổi mới toàn diện kinh tê. 

- Thực hiện chính sách mở cửa. 

- Đổi mới quản lí, chuyển từ cơ chế bao cấp sang cơ chê thị trường. 

- Thành lập các khu chế xuất, khu công nghiệp để thu hút đầu tư, 

giải quyết việc làm, nâng cao tay nghề cho người lao động và sản xuất 

hàng xuất khẩu. 

Câu 19: 

a) Nêu những biện pháp cải cách đất nước của Trung Quốc từ năm 

1978 và kết quả đạt được. 

b) Cho biết tên và những điều kiện thuận lợi về tự nhiên và kinh tê 

- xã hội của các đặc khu kinh tế Trung Quốc hiện nay. Vai trò của các 

đặc khu kinh tê đôi với sự phát triển kinh tế — xã hội của Trung Quốc? 
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HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) * Những biện pháp: 

— Tăng cường vốn đầu tư, hiện đại hoá các trang thiết bị của các 

ngành công nghiệp để sản xuất nhiều hàng phục vụ nhu cầu trong 

nước và xuất khẩu. 

— Mở cửa tăng cường quan hệ với nước ngoài, tận dụng điều kiện 

thuận lợi trong quan hệ quốc tế: Các nước phát triển đang bị khủng 

hoảng thừa. 

— Trung Quôc mở cửa đê thu hút vôn và kĩ thuật, để học tập kinh 

nghiệm quản lí kinh tế, trao đổi hàng hoá và thông tin với các nước. 

— Đổi mới quản lí trong các ngành sản xuất kinh doanh, tạo điều 

kiện cho người sản xuất có quyền quyết định việc đầu tư sản xuất, tiêu 

thụ sản phẩm (tiến hành tư nhân hóa, thực hiện cơ chế thị trường. 

* Kết quả: 

Sau 15 năm, nền kinh tế xã hội Trung Quốc đã có những thay đổi 

đáng kể. Giá trị tổng sản phẩm quốc dân có tốc độ tăng trưởng trung 

bình,-đạt gần 10%/năm, năm 1992 đạt 450 tỉ đô la, đứng hàng thứ 10 

trên thế giới. 

b) Các đặc khu kỉnh tê và những thuận lợi về mặt tự nhiên - 

xã hội: 

* Nêu được tên 5 đặc khu kỉnh tế: Thẩm Quyến, Chu Hải, Sán 

Đầu..., Hạ Môn, Hải Nam. 

* Những điều kiện thuận lợi của các đặc khu kinh tế: 

Có vị trí dễ dàng giao lưu với nước ngoài, có cửa biển rộng, nằm 

gần lãnh thổ công nghiệp mới, có lực lượng lao động dồi dào nên dễ 

dàng thu hút các nhà tư bản nước ngoài vào đầu tư. 

* Vai trò của các đặc khu kinh tế: 

Nơi thử nghiệm cải cách kinh tế của Trung Quốc, tiếp nhận công 

nghệ tiên tiến, tiếp cận với nền kinh tế hiện đại của thế giới, nơi đào 

tạo các nhà quản lí kinh tế xã hội hiện đại. Các yếu tố này là cơ sở để 

thúc đẩy sự phát triển kinh tê xã hội ở các vùng khác. 

% 
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Câu 20: 

Qua bảng số liệu sau: 

(Đơn vị: tỉ USD) 

Tên nước Tổng sản 

phẩm (GDP) 

Giá trị trong GDP 

Nông nghiệp Công nghiệp Dich vu • • 

Hoa Kì 7.834 156,7 2.115,2 5.562,1 

Trung Quốc 902 171,4 442 288,6 
Hãy: 

a) Lập biểu đồ so sánh nền kinh tế hai nước năm 1997. 

b) Nêu nhận xét về kinh tê hai nước trên. 

c) Phân biệt đặc điểm kinh tê của nhóm nước phát triển và đang 

phát triển. 

HƯỚNG DẪN LẦM BÀI 

a) Lập biểu đồ so sánh. 

* Xử lí số liệu: 

•_(Đơn vị: %) 

Tên nước Giá trị trong GDP 

Nông nghiệp Công nghiệp Dich vu • • 

Hoa Kì 2 27 71 

Trung Quốc 19 49 32 

* Lập biểu đồ: 
0 

- Đầy đủ nội dung, chính xác, đẹp. 

- Bán kính biểu đồ tương ứng 1: 3 (RrnmgQuốc = 1, RHoa Kì = 3). 

b) Nhận xét: 

- Hoa Kì: 

+ Dịch vụ chiếm tỉ lệ cao nhất. 

+ Nông nghiệp chiếm tỉ lệ thấp nhất. 

+ Công nghiệp chiếm tỉ lệ tương đôi. 

-> Hoa Kì là quôc gia phát triển đã qua quá trình công nghiệp hoá. 

- Trung Quốc: 

+ Dịch vụ chiếm tỉ lệ còn rất thấp so với Hoa Kì. 

+ Nông nghiệp chiếm tỉ lệ thấp nhất. 

+ Công nghiệp chiếm tỉ lệ cao nhất (49%). 

-> Trung Quôc là nước đang phát triển và đang trong quá trình 

công nghiệp hoá. 
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c) Dác điểm kinh tế nhóm nước phát triển và đang ỵhát triểru 

Nhóm nước phát triển Nhóm nước đang phát triển 

Nền kinh tế có cơ sở vât chất 
1 

kĩ thuật vững mạnh 

Các ngành khu vực III (dịch 

vụ) chiếm tỉ lệ cao trong tổng 

sản phẩm quốc dân. 

Trình độ sản xuất cao, năng 

suất lao động cao. 

- Các tập đoàn kinh tế tư 
nhân tổ chức và quản lí phần 

lớn nền kinh tế. 

— Là những nước cho vay vốn 

và đầu tư ra nước ngoài. 

Cơ sở vật chất kĩ thuật đang 

trong giai đoạn hình thành 

Các ngành khu vực I và II 
(nông nghiệp và công nghiệp) 

chiếm tỉ lệ đáng kể. 

Trình độ sản xuất thấp kém, 

năng suất lao động thấp 

- Kinh tế Nhà nước và tập 

thể giữ vai trò chính. 

9 

— Vay vôn và nhận đầu tư. 

Câu 21: 

a) Phân tích biểu đồ khí hậu U-rum-si (miền Tây Bắc Trung Quốc) 

và biếu đồ khí hậu Bắc Kinh (miền Đông Trung Quốc). 

b) Giải thích do đâu có sự khác biệt về khí hậu của hai địa điểm đó. 

% 

ỉ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Bắc Kinh 
mm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

300 

200 

100 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Phản tích biểu dồ khí hậu U-rum-si và Bắc Kinh: 

* U-rum-si: 

— Chế độ nhiệt: 

+ Mùa động lạnh, kéo dài hơn 5 tháng có nhiệt độ trung bình dưới 

0°c. Tháng I nhiệt độ khoảng -18°c. 
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+ Mùa hạ không nóng, nhiệt độ trung bình của tháng VII không 

vượt quá 20°c. 
+ Biên độ nhiệt trong năm lớn (khoảng 38°C). 

- Chế độ mưa: 

+ Không có tháng nào lượng mưa rơi đạt đến 50mm. 

+ Tổng lượng nước rơi cả năm ít, dưới 300mm. 

+ Ư-rum-si có khí hậu kiểu ôn đới lục địa. 

* Bắc Kinh: 

- Chế độ nhiệt: 

+ Mùa đông ngắn và ít lạnh hơn U-rum-si, có 3 tháng nhiệt độ dưới 

o^c. Nhiệt độ tháng I khoảng -8°c. 
+ Mùa hạ nóng hơn U-rum-si, nhiệt độ tháng VII gần 28°c. 
+ Biên độ nhiệt trong năm lớn (khoảng 36°C). 

- Chế độ mưa: 

+ Mùa mưa tập trung vào các tháng VI, VII, VIII. 

+ Tống lượng mưa cả năm khoảng 750mm. 

+ Bắc Kinh có khí hậu kiểu ôn đới gió mùa. 

b) Giải thích: 

Có sự khác biệt trên là do: 
• • 4 

- U-rum-si nằm sâu trong nội địa, trong năm chỉ bị tác dộng chủ 

yếu của các khối khí cực lục địa (NPC). 

- Bắc Kinh nằm gần biển, trong năm bị tác động của hai khôi khí: 

cực lục địa vào mùa đông, nhiệt đới Thái Bình Dương vào mùa hạ. 

Câu 22: 

Trung Quốc đã thực hiện thành công cuộc cải cách kinh tế, trong đó 

quan hệ kinh tê đối ngoại có vai trò quan trọng trong việc phát triển 

nền kinh tế quốc dân. Em hãy phân tích và chứng minh. 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

- Nêu được khái niệm hoạt động kinh tê dôi ngoại bao gồm ngoại 

thương, hợp tác đầu tư nước ngoài, du lịch quốc tế. 

- Các chính sách kinh tế đối ngoại của Trung Quốc trong thời kì cải cách: 

+ Mở cửa để thu hút đầu tư. 

+ Vay tiền nước ngoài (Hà Lan, Bỉ, Nhật) xây dựng cơ sở hạ tầng, 

phát triển công nghiệp mũi nhọn, tăng cường hàng xuất khẩu nhập 

máy móc, thiết bị hiện đại. 

+ Thành lập các đặc khu kinh tế. 
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+ Tăng cường trao đổi khoa học - kĩ thuật và kinh nghiệm quản lí 

kinh tê nước ngoài, mở rộng buôn bán nước ngoài. 

+ Đầu tư tôn tạo các di tích văn hoá, lịch sử và cảnh quan thiên nhiên. 

— Kêt quả của hoạt động kinh tế đối ngoại: 

+ Thu hút vốn đầu tư nước ngoài khá cao, năm 1995 đã thu hút tới, 
169 tỉ USD vôn nước ngoài. 

+ Một loạt các thành phố và ven biển phát triển, với các đặc khu 

kinh tê như: Thẩm Quyến, Chu Hải, ... 

+ Thị trường quốc tế mở rộng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 
tăng, năm 1995 đạt 280 tỉ USD. 

+ Du lịch quốc tế thu được nhiều thành công với tổng doanh thu lên tới 

9 tỉ USD, năm 1995 có tới 46 triệu lượt khách quốc tế đến Trung Quốc. 

+ 10/11/2001 TQ gia nhập WTO. 

— Vai trò của hoạt động kinh tê đối ngoại đôi với nền kinh tế Trung 
Quốc. 

+ Nhờ có vốn để đầu tư vào thực hiện: Hiện đại hoá công nghiệp, 

hiện đại hoá nông nghiệp (phát triển xuất nhập khẩu, tăng cường tích 

lũy vốn, tăng thu nhập, tạo được đổi mới trong thị trường, thỏa mãn 
nhu cầu người dân...) 

+ Nhờ hợp tác quốc tế để xây dựng cơ sở hạ tầng. 

+ Tạo điều kiện để chuyển giao công nghệ, học hỏi kinh nghiệm 
quản lí, ... . j 

+ Mở rộng thị trường quốc tế. 

+ Có điều kiện giới thiệu đất nước Trung Quốc với thế giới thông 
qua du iịch quốc tế. 

Câu 23: '1 

Dựa vào Átlát và các kiến thức đã học, anh (chị) hãy cho biết đặc 

điếm tự nhiên và kinh tế vùng Đông Bắc Trung Quốc. 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI ] 
* Tự nhiên: 1 

Các điêu kiện tự nhiên có tác động đên kinh tế vùng: 

— Địa hình: Có đồng bằng Mãn Châu rộng lớn: 320.000km2. 

— Khí hậu: Vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa, mùa đông có gió 

mùa tây bắc từ cao áp Xi-bia thổi về kéo dài 150 ngày. Trong những 

ngày này nhiệt độ ở đây luôn âm; mùa hè có gió mùa đông nam từ 
Thái Bình Dương thổi vào mang theo nhiều hơi ẩm. 

— Lượng mưa: Trung bình 600 — 800mm/nãm, tạm đủ cung câp nước 
cho cây trồng phát triển. 
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- Sông ngòi: Vùng có sông Liêu, Sun-ga-ri, Hắc Long Giang. 

- Khoáng sản: sắt, than, dầu mỏ. 

* Dân cư: 

- Vùng rất đông dân (100 triệu người), trong đó người Hán chiếm 
90%, người Mãn chiếm 9%. 

* Kỉnh tế: 

- Nông nghiệp: Là một trong những vùng nông nghiệp lớn của 

Trung Quốc, với các loại cây trồng: lúa mì, ngô, cao lương, khoai tây, 
hướng dương, củ cải đường. 

- Công nghiệp: Tập trung các ngành công nghiệp nặng: khai 

khoáng, năng lượng, luyện kim, cơ khí, hoá chất. 

- Các trung tâm công nghiệp: Cáp Nhĩ Tân, Thẩm Dương, Phủ 
Thuận, An Sơn, Đại Liên. 

Câu 24: 

Dựa vào lược đồ Trung Quốc: 

LƯỢC ĐỒ TRUNG QUỐC 

b) Trình bày sơ lược địa hình (theo kí hiệu 1, 2...). 

c) Điền tên các cảng lớn dọc bờ biển Trung Quốc (theo kí hiệu chữ 
in hoa A, B, c...). 

d) Vì sao trong quá trình hiện đại hoá nền kinh tế ở Trung Quốc, 

hiện đại hoá nông nghiệp là nhiệm vụ đầu tiên? 
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e) Trong quá trình hiện đại hoá công nghiệp ở Trung Quốc, tại sao 

phải tiên hành song song các ngành công nghiệp mũi nhọn và các 
ngành công nghiệp truyền thống? 

HƯỚNG DẪN LẢM BẢI 

a) Tên các con sông: 

— Số I: là sông Liêu Hà. 

- Số II: là sông Hoàng Hà. 

- Số III: là sông Trường Giang. 

— Sô IV: là sông Tây Giang. 

b) Tóm lược những địa hình 

1. Đồng bằng Đông Bắc 

3. Đồng bằng Hoa Trung. 

5. Bồn địa Tứ Xuyên. 

7. Sơn nguyên Tây Tạng. 

9. Dãy Côn Luân. 

c) Các cảng lởn dọc bờ biển 

A. Đại Liên 

c. Thượng Hải 

d) Giải thích: 

chính: 

2. Đồng bằng Hoa Bắc. 

4. Đồng bằng Hoa Nam. 

6. Bồn địa Tân Cương. 

8. Dãy Hi-ma-lay-a. 

10. Dãy Thiên Sơn. 

Trung Quốc: 

B. Thiên Tân 

D. Quảng Châu 

Trong quá trình hiện đại hoá kinh tế, hiện đại hoá nông nghiệp là 
nhiệm vụ đầu tiên do: 

- Tiềm năng tự nhiên to lớn: Đất đai, khí hậu... 

- Dân số đông, cần đáp ứng đủ nhu cầu lương thực. 

- Đa sô dân sông bằng nghề nông, có truyền thống phát triển nông 
nghiệp lâu đời. 

- Nhu cầu lương thực thực phẩm rất lớn. 

- Nông nghiệp là tiền đề phát triển công nghiệp: nguyên liệu cho 

công nghiệp, tích luỹ vốn cho công nghiệp. 

- Tránh luồng di cư từ nông thôn lên thành thị. 

e) Hiện đại hoá công nghiệp cần tiến hành song song các ngành 

công nghiệp mũi nhọn và công nghiệp truyền thống vì: 

- Ngành truyền thống: 

+ Có nhiều kinh nghiệm, sẵn nguyên vật liệu, nhân công đông. 

+ Vốn ít và không đòi hỏi kĩ thuật cao. 

+ Sản phẩm chất lượng cao, góp phần xuất khẩu tích luỹ vốn. 

- Phát triển ngành mũi nhọn hiện đại nhằm: 

+ Hiện đại hoá nền kinh tế, nâng cao trình độ phát triển của đất 
nước về mọi mặt. 
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+ Hội nhập xu hướng quốc tế hoá trên thế giới. 

+ Theo kịp các cường quốc. 

Câu 25: 

Hãy nêu những nguyên nhân, thành công và những khó khăn cũng 

như phương hướng giải quyết của Trung Quốc trong công cuộc đối mới 

nền kinh tế — xã hội. 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

* Nguyên nhãn dổi mới nền kinh tế của Trung Quốc: 

Sau gần 30 năm xây dựng (1949 — 1978), nền kinh tế — xã hội của 

Trung Quốc cũng không thay đổi được nhiều, Trung Quốc vẫn là nước 

chậm phát triển, đông dân. 

* Các biện pháp đổi mới: 

- Tăng cường vốn đầu tư, hiện đại hoá trang thiết bị của các ngành 

công nghiệp để sản xuất nhiều hàng hoá phục vụ nhu cầu trong nước 

và xuất khẩu. 

- Mở cửa tăng cường quan hệ với nước ngoài để thu hút vốn và kĩ 

thuật, để học tập kinh nghiệm quản lí, trao đổi hàng hoá và thông tin 

với các nước. 

- Đối mới quản lí trong các ngành sản xuất kinh doanh như tiến 

hành tư nhân hoá, thực hiện cơ chế thị trường. 

* Thành công: 

- Nổi bật: Giá trị tổng sản phẩm quốc dân có tốc độ tăng trưởng 

trung bình đạt khoảng 9%. Thu nhập bình quân theo đầu người tăng: 

năm 1995 là 610USD/người, năm 2004 là 1.094USD/người 

- Công nghiệp: Tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm đạt 10 - 12%. 

Sản lượng một số ngành tăng đáng kể: Ngành khai thác than, sắt, điện. 

- Các ngành luyện kim, xi măng, dệt, đồ dùng gia đình phát triển 

mạnh. Nhiều đặc khu kinh tê được xây dựng với giá trị hàng công 

nghiệp xuất khẩu tăng. 

- Nông nghiệp: Sản lượng nhiều loại nông phẩm tăng trung bình từ 
4 - 6%/năm. Diện tích đất trồng nhiều loại cây tăng. Trung Quốc là 

nước sản xuất lương thực nhiều nhất thê giới. Tuy nhiên, do dân số 
quá đông nên bình quân lương thực theo đầu người thấp. 

* Khó khăn 

- Nông nghiệp chưa thoát khỏi trình độ sản xuất lạc hậu. Lí do: 

Nhà nước đầu tư chưa nhiều, chậm áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật, 

diện tích đất nông nghiệp giảm, giá nông phẩm thấp. 
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Ngành công nghiệp chế biến tăng quá nhanh trong khi công 

nghiệp nguyên liệu lại chậm phát triển gây ra tình trạng thiếu năng 
lượng, nguyên vật liệu. / 

■ 7 ?fở hạ tfn? gia0 thông liên lạc, viễn thông, năng lượng cho 
sinh hoạt còn yếu kém không đáp ứng nhu cầu chuyên chở, cung cấp 
thông tin kinh tế kịp thời. p 

- ^jfC trung đầu tư phát triển vùng duyên hải dẫn đến sư 
chênh lệch, sự phân hoá các vùng trong nước. 

7 ^ng ^ân di cư vào thành phố' ngày càng nhiều cùng việc du 
nhập lối sống tự do của phương Tây. 

* Phương hướng giải quyết các khó khăn: 

- Điêu chỉnh cơ câu kinh tê giữa các ngành và trong từng ngành. 
- Chú ý xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật. 

7 Tăng cường áP dPnể khoa học - kĩ thuật và đưa thông tin vào 
. sản xuất nông nghiệp. 

- Chú trọng vân đề dân sô. 

Câu 26: 

a) Vẽ biểu đồ tỉ lệ sinh, tử của Trung Quốc thon hảnơ <=ô' liệu sau: 

Năm_Sinh Tử 

1979_33%c_15%0 

1984_21 %0_8%c 

1990 18%c 7%c 

Trung Quốc năm 1980. (gần đúng) 

c) Nhận xét về tình hình sinh tử của Trung Quốc. 

b) Dựa vào biểu đồ, em hãy cho biết tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên 

HƯỚNG DÂN LÀM BÀI 

dạng đường. 

a) Vẽ biểu đồ: 

Đê biêu diễn được tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thì biểu đồ phải vẽ 
A 

24 

20 

10 

30 

1ArjA _ " 7 Năm 
1970 1980 1984 1990 

Biểu dồ gia tăng dân số tự nhiên của Trung Quốc. 
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b) Tỉ lệ gia tăng dân sô tự nhiên: 

Trên biếu đồ đường biểu diễn của tỉ lệ sinh và tỉ lệ tử phải dùng khác 

màu, khoảng cách giữa hai đường là tỉ lệ gia tàng dân số tự nhiên. 

Muốn biết tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên năm 1980 ta chiếu từ 
đường biểu diễn tỉ lệ sinh sang trục tung rồi đọc số tương ứng, tỉ lệ tử 
cũng làm như vậy. Kết quả: Sinh - tử = gia tăng dân số tự nhiên. 

Kết quả (năm 1980): 

Tỉ lệ gia tăng dần số = 24%e — 10%c = 14%c = 1,4%. 

c) Nhận xét: 

Tỉ lệ gia tăng dân sô tự nhiên Trung Quôc giảm nhưng vì dân số 
đông nên hàng năm Trung Quôc tăng hơn 13 triệu người, đây cũng là 

gánh nặng đè lên xã hội Trung Quốc, Trung Quốc cần phải giảm tỉ lệ 
gia tăng dân số hơn nữa. (Năm 2004, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên 
của Trung Quốc đã giảm xuống còn 0,6%). 

Câu 27: 

Chứng minh rằng: "Sau khi tiên hành hiện đại hoá, Trung Quốc đã 

trở thành cường quôc hàng đầu về công nghiệp, nông nghiệp nhưng 

vẫn còn nhiều khó khăn phải giải quyết ". 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 
* Cường quốc hàng dầu: 

- Nông nghiệp: Cường quốc thứ 2 thế giới: 

+ Sán xuất 20% sản lượng ngũ cốc của thê giới; thứ nhất về lúa gạo, 
lúa mì; thứ 2 về ngô. 

+ Sản xuất 25% .bông vải của thế giới; hàng đầu về thuốc lá, tơ tằm; 

thứ 2 về dầu ăn, chè; thứ 3 về đường, rau quả. 

+ Sản xuất 18% sản lượng thịt của thê giới; thứ nhất về đàn lợn; 
thứ 3 về đàn cừu. 

- Công nghiệp: 

+ Giá trị sản lượng công nghiệp thứ 2 thê giới, riêng công nghiệp 
nặng thứ 3 thế giới. 

+ Hàng đầu về luyện kim, xi măng, kính tấm, gốm sứ, than. Thứ 3 
về phân bón, sợi tổng hợp, cao su. 
* rrr L L ^_ _• 9 • _*sfm * nho khăn cân giai quyết: 

- Nông nghiệp, chưa thoát khỏi tình trạng lạc hậu do Nhà nước 

đầu tư chưa nhiều, chậm áp dụng tiến bộ khoa học - kĩ thuật. Đất 

nông nghiệp giảm, giá nông phẩm thấp không khuyên khích sản xuất 

phát triển. Thiếu lương thực phải nhập. 
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- Ngành công nghiệp chế biến tăng quá nhanh trong khi công 

nghiệp nguyên liệu lại chậm phát triển, gây thiếu năng lượng, nguyên 
vật liệu, ô nhiễm mỗi trường. 

- Cơ sở hạ tầng còn yếu kém chưa đáp ứng nhu cầu. 

- Việc tập trung đầu tư phát triển ở duyên hải (phía Đông) làm 

chênh lệch lớn giữa vùng này với vùng nội địa (phía Tây), thu nhập 

bình quân đầu người chênh nhau 2 lần. 

- Nạn dư thừa lao động ở nông thôn, nông dân di cư vào thành phố 
kiêm sông ngày càng nhiều. Cùng với việc mở cửa là du nhập lối sống 

phương Tây, gây mất an ninh trật tự xã hội. 

- Ngoài ra, giá cả hàng hoá táng nhanh, nhiều xí nghiệp nhà nước 

thua lỗ, hiện tượng tham nhũng cũng là vấn đề nhức nhối ở Trung Quốc. 

Câu 28: 

Kinh tê đôi ngoại có vai trò quan trọng trong công cuộc cải cách 
kinh tế Trung Quốc. 

a) Nêu vai trò và nguồc lực của Trung Quốc trong phát triển kinh tế 
đối ngoại. 

b) Trình bày các hoạt động kinh tế đối ngoại. Nêu những thuận lợi 

và khó khăn của nền kinh tế Trung Quốc từ thập niên 90 đến nay. 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Vai trò và nguồn lực của Trung Quốc trong phát triển kinh 
tê dối ngoại: 

- Vai trò: 

+ Tạo điều kiện phát triển hoạt động xuất nhập khẩu. Tăng cường 

tích lũy vốn, tăng thu nhập, tạo điều kiện đổi mới trang thiết bị, làm 
thoả mãn nhu cầu của nhân dân. 

+ Vai trò của hoạt động hợp tác quôc tê về đầu tư (lấy ví dụ trong 
bài kinh tế đối ngoại). 

+ Vai trò của hợp tác quốc tế về lao động: Nói rõ đặc điểm lao động 
của Trung Quốc. 

+ Vai trò của du lịch quốc tế: đây là phương thức xuất khẩu tại chỗ, 

bên cạnh đó còn tạo điều kiện trao đổi văn hoá giữa Trung Quốc với 

các nước trong khu vực và trên thế giới. 

- Nguồn lực phát triển kính tế đối ngoại: 

+ Vị trí đĩa lí: (Học sinh nêu được ý nghĩa kinh tế của vị trí Trung Quốc). 

+ Tài nguyên thiên nhiên: (nêu được: đất trồng, khoáng sản, tài 
nguyên rừng, thuỷ năng). 

+ Dân cư và lao động. 
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- Lực lượng lao động dồi dào, giá tiền công thấp. 

- Thị trường tiêu thụ rộng lớn. 

b) Trình bày các hoạt động kinh tế dối ngoại: 

* Các hoạt động và kết quả: (Học sinh có thể trình bày chung) 

- Để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, Trung Quốc thành lập các đặc 
0 

khu kinh tế (nêu 4 đặc khu kinh tế, ý nghĩa của việc xây dựng đặc khu 

kinh tế). 

- Vay tiền nước ngoài (Hà Lan, Bỉ, Nhật) để xây dựng cơ sở hạ 
tầng và phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn (kèm theo số liệu 

và kết quả). 

- Trung Quốc kết hợp trao đổi khoa học — kĩ thuật, học hỏi kinh 

nghiệm quản lí, đồng thời mở rộng buôn bán với thế giới (kèm theo số liệu). 

- Ngày 10 - 11 — 2001 Trung Quốc chính thức gia nhập Tổ chức 

Thương mại thế giới (WTO). 

- Trung Quốc chú ý đến khai thác các di tích lịch sử, văn hoá ... 

cảnh quan thiên nhiên để phát triển du lịch (kèm theo số liệu SGK). 

* Những thuận lợi và khó khăn của nền kinh tế Trung Quốc 

từ thập niên 90 đến nay: 

- Thuận lợi: 

+ Tài chính ổn định, đồng nhân dân tệ không bị phá giá. 

+ Trung Quốc có thị trường nội địa khổng lồ với hơn 1,3 tỉ dân, đó 

là tiềm năng tăng trưởng to lớn, hạn chế được tác dụng suy giảm xuất 

khẩu khi thị trường bên ngoài có sự cố (không có lợi cho xuất khẩu). 

+ Mở rộng cửa thu hút đầu tư nước ngoài nhờ vào sức hút của dân 

số, lực lượng lao động trẻ. 

+ Đòi hỏi các doanh nghiệp phải đầu tư đổi mới để tăng sức cạnh 

tranh, tồn tại và phát triển. 

- Khó khăn: - 

+ Là một nước đang phát triển, thu nhập của người dân còn thấp, 

trong lúc thị trường bên ngoài đang khó xuất khẩu nên ảnh hưởng 

đến vốn tích lũy đề đầu tư, hiện đại hoá nền kinh tế. 

+ Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) bên 

cạnh yếu tố thuận lợi thì đây là một thử thách lớn đối với Trung Quốc. 

Vì nền kinh tế Trung Quốc sô" với các nước trong tổ chức WTO còn 

thấp nên khó cạnh tranh và khó chạy đua về hàng hoá thị trường, đặc 

biệt là thị trường trong nước. 
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Câu 29: 

Qua bảng sô liệu sau đây về Trung Quốc: 

__ (Đơn vị: %) 

Năm 1990 1995 1997 

Lực lượng lao động 644,83 687,37 705,8 

Lao động có việc làm 639,09 679,47 696,0 

a) Lập biểu đồ so sánh lực lượng lao động và tình trạng lao động 

của Trung Quốc thời kì 1990 - 1997. 

b) Rút ra nhận xét cần thiết. 

c) Nêu đặc điểm dân cư - xã hội Trung Quốc. 

HƯỚNG PẪN LÀM BÀI 

a) Lập biểu đồ so sánh: 

* Xử lí số liêu: 

(Đơn vị: %) 

Năm .1990 1995 1997 

Lực lượng lao động 100,0 100,0 100,0 

Lao động có việc làm 99,1 98,9 98,6 

Lao động thiếu việc làm 0,9 1,1 1,4 

Tinh ti lẹ: Riggo — 1; Riggs — 1,03; Rigg7 — 1,05. 

* Lập 3 biểu đồ tròn với tỉ lệ như trên; chính xác, rõ ràng, đẹp. 

b) Nhận xét và giải thích: 

* Nhận xét: 

- Lực lượng lao động Trung Quốc tăng nhanh (số liệu). 

- Tỉ lệ lao động có việc làm cao, tuy nhiên vẫn có xu hướng giảm 

chậm (số liệu). 

- Tỉ lệ lao động thiêu việc làm thâp nhưng vẫn có xu hướng tăng 

chậm (số liệu). 

* Giải thích: 

- Dân số trẻ gia tăng nhanh (tỉ lệ gia tàng dân số đã giảm xuống 

dưới 1%. Đến năm 2004 chỉ còn 0,6%). 

- Chú trọng phát triển các ngành tạo nhiều việc làm, giảm thất 

nghiệp - thiếu việc làm (đa dạng: Trong nông nghiệp, công nghiệp, 

công nghiệp nông thôn, dịch vụ ...). 
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c) Nêu đặc điếm dân cư — xã hội Trung Quốc: 

- Dân số đông (thứ nhất thế giới). 

- Tỉ lệ gia tăng dân số giảm nhanh (dưới 1%) nhưng dân số táng 

thêm vẫn rất nhiều (trên 10 triệu người/năm, trong năm 2004 con số 
này chỉ còn dưới 8 triệu). Điều đó gây khó khăn về các vấn đề kinh tế 
— xã hội (nhà ở, lương thực thực phẩm, việc làm, cơ cấu giới tính, ...). 

- Nguồn lao động tăng nhanh phân bô không đều: 

+ 90% dân số tập trung ở miền Đông. 

+ Gần 80% dân số sống ở nông thôn trước đây, năm 2004 đã giảm 
xuống dưới 60%. 

- Đất nước có nền văn minh lâu đời với nhiều công trình xây dựng 

vĩ đại, có truyền thống và kinh nghiệm sản xuất nhiều mặt hàng gốm 
sứ đặc sắc. 

Câu 30: 

Hăy điền vào chỗ trống (.) các câu hỏi dưới đây sao cho đúng nghĩa: 

1. Thủ đô của Trung Quốc ở vùng kinh tế.. 

2. Các con sông ở miền Đông Trung Quốc theo thứ tự từ Bắc đến 
Nam là. 

3. Trung Quốc thực hiện chính sách cải cách kinh tê vào năm. 
do.đề ra. 

4. Vùng Hoa Nam là nơi có các điều kiện sinh thái rất thuận lợi 

cho sự phát triển các cây công nghiệp như. 

5. Vùng Đông Băc Trung Quỏc có các trung tâm công nghiệp chính 
là....,. 

6. Các vùng trọng điểm lúa gạo 1 vụ và 2 vụ ở Trung Quốc được 
phân bô ở các đồng bằng. 

7. Để giải quyết nhanh chóng tình trạng thất nghiệp, hiện nay 

trong công nghiệp Trung Quốc áp dụng những biện pháp... 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 
1. Hoa Bắc. 

2. Liêu Hà, Hoàng Hà, Trường Giang, Tây Giang. 

3. Năm 1978, ông Đặng Tiểu Bình. 

4. Chè, mía. 

5. Cáp Nhĩ Tân, Thẩm Dương, An Sơn. 

6. Hoa Trung và Hoa Nam. 

7. Khuyên khích phát triển các xí nghiệp vừa và nhỏ. 
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Câu 31: THựC HÀNH 

Dựa vào lược đồ Trung Quốc và Hoa Kì, trả lời các câu hỏi sau: 

a) Các cảng của Trung Quốc có kí hiệu a, b, c, d có tên là gì? 

b) Vùng B và T trên lược đồ Trung Quốc là vùng phát triển ngành 

công nghiệp nào? Cho biết dịa danh của vùng này. 

c) Chè, gạo, mía được trồng ở vùng nào của Trung Quốc, trên lược 

đồ có kí hiệu gì không? (Nếu có cho biết kí hiệu đó). 

d) Vùng du lịch hoạt động mạnh mẽ của Hoa Kì là vùng có kí hiệu 

nào? Giải thích tại sao phát triển mạnh mẽ như thế. 

e) Cho biết tên các khu trung tâm công nghiệp nổi tiếng của Hoa Kì. 

Xác định trên lược đồ những kí hiệu đó. 

LƯỢC ĐỔ HOA Kì 

LƯỢC ĐỔ TRUNG QUÔC 
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HƯỚNG DÂN LÀM BÀI 

a) Các cảng 

a) Thượng Hải c) Thiên Tân 

b) Đại liên d) Quảng Châu 

b) Phát triển dầu khí và kim loại: 

- Lan Châu, bồn địa Tứ Xuyên. 

c) Vùng Hoa Nam của Trung Quốc: 

— Được kí hiệu: D. 

d) Khu du lịch: 

- Kí hiệu: II, III 

— Giải thích: 

+ Nằm trong khu vực cận nhiệt đới nắng ấm. 

+ Vị trí nằm sát ven biển. 

e) Trung tâm công nghiệp: 

— Niu I-oóc, Si ca-gô, Lôt An-giơ-let. 

- Kí hiệu 4, 1, 2. * 

Câu 32: 

A. Tìm chỗ sai và sửa lại cho đúng các câu sau: 

a) EU gồm các nước sau: Phần Lan, Thuỵ Điển, Anh, Ai-len, Thuỵ Sĩ, 

Đan Mạch, Hi Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Đức, I-ta-li-a, 

Na Uy, Hà Lan, Luc-xen-bua. 

b) Sông Xanh Lô-răng (Saint Laurent) của Hoa Kì là tuyến đường 

sông quan trọng nối liền Đại Tây Dương với Ngũ Hồ. 

c) Bán đảo Ca-li-phooc-ni-a của Hoa Kì có một vài mỏ đồng và ở< 

đây có thành phố lớn là Xan Đi-ê-gô. 

d) Phía Tây bờ biển Nhật Bản có dòng biển lạnh Ôi-a-si-vô và dòng 

biến nóng Cu-rô-si-vô gặp nhau nên ở đây có rất nhiều cá. 

e) Sông Cô-lô-ra-đô rất có giá trị về giao thông và đổ ra vịnh Mê-hi cô. 

B. Điền vào chỗ trống cho trọn nghĩa: 

a) Trung Quốc thực hiện chính sách cải cách kinh tế vào 

năm....do.đề xướng 

b) Các đặc khu kinh tê của Trung Quôc tập trung nhiều nhất ở phía 

.do. 

c) Trước cải cách kinh tế, hình thức sản xuất nông nghiệp Trung 
Quốc gọi là. 
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thủ phủ d) Phía Nam Trung Quốc có khu tự trị là . 

của khu tự trị này là... 

e) Nông nghiệp Nhật Bản có đặc điểm là. 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 
A. Tỉm chỗ scứ: 

a) Không có Thuỵ Sĩ và Na Uy, thiếu Áo và Bỉ 
b) Sông Xanh Lô-răng (Saint Laurent) thuộc Ca-na-đa, Hoa Kì chỉ 

vận chuyển hàng hoá quá cảnh từ Ngũ Hồ ra Đại Tây Dương và ngược lại. 

c) Bán đảo Ca-li-phooc-ni-a thuộc Mê-hi cô và ở đây không có thành 
phô Xan Đi-ê-gô (thuộc bang Ca-li-phooc-ni-a). 

d) Phía Đông Nhật Bản có dòng biến nóng Cu-rô-si-vô và dòng biển 

lạnh Oi-a-si-vô gặp nhau và nơi đây có nhiều cá. 

e) Sông Cô-lô-ra đô không có giá trị về giao thông và đổ ra vịnh 
Ca-li-phooc-ni-a. 

B. Điền vào chỗ trống: 

a) Năm 1978, Đặng Tiểu Bình. 

b) Đông Nam, vùng này có điều kiện tự nhiên thuận lợi, gần các 

nước NIC và Đông Nam Á (các nước này có cộng đồng Hoa Kiều có 
quê quán ở Quảng Đông và Phúc Kiến). 

c) Công xã nhân dân. 

d) Choang, Nam Ninh. 

e) Sản suất thâm canh tăng năng suất cao nhưng sản lượng không 
đủ đáp ứng nhu cầu. 

V. ẤN ĐỘ 

Câu 1: 

a) Hãy trình bày chiến lược nông nghiệp mới của Ấn Độ. 

b) Tính tự lực và chính sách công nghiệp mới. 

HƯỚNG DẪN LÀM BẢI 

a) Chiến lược nông nghiệp mới của Ẩn Độ: 

— Thời kì 1950 — 1965 nhằm giải quyết vấn đề lương thực, Ấn Độ 
đã khai hoang mở rộng diện tích. Song đường lối phát triển theo 

chiều rộng đem lại hiệu quả không cao. Năng suất cây trồng không 

cao do phương pháp canh tác, công cụ sản xuất không thay đổi, dân số 
lại tăng nhanh do đó nạn thiếu lương thực vẫn tồn tại. 

- Đên năm 1967, An Độ quyết định chuyển hướng nông nghiệp 

nâng cao năng suất cây trồng, áp dụng phương pháp sản xuất theo 

chiều sâu trong cuộc “Cách mạng Xanh”. 
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— Nội dung của cuộc “Cách mạng Xanh”: 

+ Sử dụng các loại giống cao sản, lai tạo giống cao sản phù hợp với 

khí hậu, thời tiêt, chông sâu bệnh, chín sớm, thu hoạch nhanh; 82% 

diện tích trồng lúa mì được sử dụng giồng mới. 

+ Đảm bảo tốt vấn đề thuỷ lợi: Chính phủ Ấn Độ đã xây dựng 

những công trình thuỷ lợi rất lớn để tưới cho hàng triệu ha đất trồng. 

Hệ thống các hồ chứa kênh mương thuỷ nông, hệ thống khai thác 
nước ngầm. 

+ Sử dụng rộng rãi phân hoá học ngoài sử dụng phân hữu cơ, Ấn 

Độ rât chú trọng sử dụng phân hoá học để bón cho cây trồng. 

+ Nhờ cuộc “Cách mạng Xanh” mà sản lượng tàng đáng kể. Từ 
1978, An Độ không phải nhập lương thực, số lương thực dự trữ cũng 

tăng lên. Hiện nay An Độ là một trong những nước xuất khẩu lương 
thực đáng kể của thế giới. 

+ Bên cạnh cuộc “Cách mạng Xanh” An Độ cũng thực hiện cuộc 

‘Cách mạng Trắng” trong nâng cao sản lượng sữa trâu và sữa dê lên 

hàng đầu trong chương trình chăn nuôi. 

b) Tính tự lực và chính sách công nghiệp mới của Ấn Độ: 
— Tính tự lực: 

+ Xuất phát từ tiềm năng kinh tế và điều kiện xã hội của đất nước: 

Nguôn khoáng sản phong phú, nhân lực dồi dào, kết cấu hạ tầng phát 

triển. An Độ tự lực cánh sinh thực hiện công nghiệp hoá của mình bắt 

đầu từ việc “Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng” đồng thời còn chú 

trọng đên công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công nghiệp. 

+ Trải qua nhiêu năm, An Độ đã trở thành một trong sô nước đang 

phát triển có nền công nghiệp khá mạnh và đã được đa dạng hoá (dẫn 
chứng đa dạng của công nghiệp). 

— Chính sách công nghiệp mới: 

+ Do nên kinh tê hướng nội là chính, tách khỏi thị trường thê giới, 

từ đâu thập niên 80, những yêu kém của nền công nghiệp Ần Độ ngày 

càng bộc lộ rõ, đòi hỏi phải cải cách kinh tế. 

+ Chính sách công nghiệp mới ỏr Ấn Độ được ban hành. Từ tháng 7 

năm 1991, khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nước có vốn 

đầu tư mở rộng sản xuất ở hầu hết các lĩnh vực. 

Chính sách này cho thấy nền kinh tế của Ấn Độ (trong đó có công 
nghiệp) gắn liền với nền kinh tế thế giới. 

+ Ngành công nghiệp năng động hơn và khả năng cạnh tranh ngày 

càng cao của công nghiệp Ân Độ tạo ra nhiều việc làm phục vụ cho 

chính sách xoá đói giảm nghèo. 
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Câu 2: 

Điền tên các thành phố, sông, núi, và cao nguyên theo các số đã 
ghi trên lược đồ tự nhiên Ấn Độ sau đây: 

HƯỞNG DẪN LÀM BÀI 

1. Niu Đê-li 

2. Can cút ta. 

3. Bom-bay. 

4. Sông Hằng. 

5. Sông An. 

Câu 3: 

6. Cao nguyên Đê can. 

7. Gát Đông. 

8. Gát Tây. 

9. Hoang mạc Tha. 

Hãy pỉĩân tích sự chuyển biến của nền nông nghiệp Ấn Độ. 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

* Sự chuyển biến của nền nông nghiệp Ân Độ: 

• Nền nông nghiệp thời thuộc địa Anh: 

— Quan hệ sản xuất lạc hậu: chiếm hữu ruộng đất 85% đất thuộc 
các địa chủ. 

— Kĩ thuật canh tác lạc hậu (công cụ, phân bón, thuỷ lợi kém). 

— Kết quả: thiếu lương thực trầm trọng, nạn đói đe doạ thường 
xuyên, nhiều người chết đói. 
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• Nền nông nghiệp sau khi giành độc lập 1947: 

Phát triển theo chiều rộng: 

— Cải cách ruộng đất, xoá bỏ chê độ chiếm hữu ruộng đất, chia lại 
ruộng đất cho nông dân. 

- Khai hoang, tăng diện tích đất canh tác. 

- Kĩ thuật chưa thay đổi => năng suất thấp, sản lượng thấp. 

- Kết quả: Chưa giải quyết được vấn đề lương thực, nạn đói đe doạ. 

Năm 1996 phải nhập khẩu 10 triệu tân lương thực. 

- Phát triển nông nghiệp theo chiều rộng không đem lại hiệu quả 
sản xuất. 

• Chiến lược nông nghiệp mới, phát triển sản xuất theo chiều sâu: 

- Năm 1967: Chuyển hướng nông nghiệp, thực hiện cuộc “Cách 
mạng Xanh”. 

- Nội dung “Cách mạng Xanh”: 

+ Dùng giống cao sản. 

+ Thuỷ lợi bảo đảm. 

+ Sử dụng lượng phần bón nhiều. 

+ Sử dụng máy móc, cơ giới, kĩ thuật canh tác mới. 

— Thực hiện cuộc “Cách mạng Xanh”: 

+ Đầu tiên thực hiện ở hai bang Pun-giáp và Ha-ri-a-na (trên đồng 

bằng An — Hằng), đên thập niên 80 lan rộng sang phía Đông. 

+ “Cách mạng Xanh” còn hạn chê là chỉ tiên hành ở những vùng có 

cơ sở về thuỷ lợi và vốn. 

í • * Kết quả: 

+ Từ thiêu lương thực —> tự túc lương thực —> xuất khẩu, giải quyết 

được vấn đề lương thực cho dân sô quá đông, giải quyết được nạn đói 

là thành tựu lớn trong nền nông nghiệp của Ấn Độ. 

+ Giải quyết vấn đề thực phẩm, thực hiện chương trình phát triển 

chăn nuôi toàn quốc vào năm 1970 gọi là cuộc “Cách mạng Trắng”. 

Trong đó sữa là mục tiêu quan trọng nhất trong chính sách chăn nuôi 

vì nó cung cấp nguồn đạm thay cho thịt cá (ăn kiêng do tôn giáo). 

Câu 4: 

a) Em hãy xác định vị trí các miền tự nhiên của Ấn Độ trên lược đồ 
(theo kí hiệu chữ in A, B, ...). 

b) Hãy nêu vị trí của những vùng có khí hậu ẩm ướt mưa nhiều 

nhât và khí hậu khô hạn mưa ít nhất. Trình bày ngắn gọn nguyên 

nhân gây ra những hiện tượng đó (theo kí hiệu chữ in A, B,...). 
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c) Em hãy nêu khu vực đã tiến hành cuộc "Cách mạng Xanh" sớm 

nhất ở Ấn Độ và cho biết nơi đó trồng nông sản chính là gì? (theo kí 

hiệu chữ số thường). 

d) Em hãy xác định tên và vị trí các trung tâm công nghiệp ở Ân 

Độ. Trung tâm công nghiệp nào là nổi tiếng nhất? (theo kí hiệu chữ số 
thường). 

e) Em hãy nêu ngắn gọn tính đa dạng và tự lực của ngành công 

nghiệp Ân Độ thể hiện sự gia tăng cơ cấu các ngành nào? 

HƯỚNG DẪN LÀM BAI 

a) Các miên tự nhiên của An Độ: 

A và F: Dãy núi trẻ Hi-ma-lay-a. 

B: Đồng bằng sông Hằng. 

C: Cao nguyên Đê can. 

D: Dãy núi Gát Đông. 

E: Dãy núi Gát Tây. 

G: Hoang mạc Tha. 

b) Khí hậu: 

- F là vùng có khí hậu ẩm ướt mưa nhiều do đón được gió mùa tây nam. 

- G là vùng có khí hậu khô hạn, mưa ít do sự ảnh hưởng kết hợp 

các yếu tố địa hình Ân Độ, áp cao chí tuyến, ... 
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c) Nơi tiến hành cuộc "Cách mạng Xanh": 

— Vùng có kí hiệu sô 4 là nơi tiến hành cuộc “Cách mạng Xanh” 
sớm nhất ở Ân Độ. 

— Nơi đây chủ yếu là trồng lúa mì. 

d) Các trung tăm công nghiệp: 

• Vùng có kí hiệu số 1: A-ma-đa-bát - Bom-bay. 

• Vùng có kí hiệu số 2: Giam-sét-bua — Can cút-ta. 

• Vùng có kí hiệu số 3: Ban-ga-lo — Ma-du-ra. 

Trong đó trung tâm A-ma-đa-bát — Bom-bay là nổi tiếng nhất. 

e) Tính đa dạng và tự lực của ngành công nghiệp: 

Ân Độ chú trọng gia tăng cơ cấu các ngành: 

— Các ngành công nghiệp mũi nhọn và có kĩ thuật cao. 

— Các ngành công nghiệp quốc phòng và nghiên cứu khoa học - kĩ 
thuật (KHKT). 

— Các ngành công nghiệp cơ khí phục vụ nông nghiệp. 

— Các ngành thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. 

Câu 5: 

a) Những thành tựu nổi bậc trong việc phát triển nông nghiệp Ấn Độ? 

b) Chúng có tác động như thê nào đến sự phát triển của nông 
nghiệp thế giới? 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Những thành tựu: 

— “Cách mạng Xanh”: Năm bắt đầu tiến hành + nội dung. 

Kêt quả: từ chỗ thiếu lương thực trầm trọng, việc phát triển nông 

nghiệp rất khó khăn, Ân Độ đã trở thành một nước tự túc được lương 

thực, có một phần dự trữ và xuất khẩu. 

— “Cách mạng Trắng”: Năm bắt dầu tiến hành + nội dung. 

Kêt quả: đã tự túc được một phần nhu cầu lớn về đạm cho sô dân 

đông và có nhiều ràng buộc trong phong tục tôn giáo. 

b) Những tác dộng: Đi tiên phong trên con đường phát triển hiện 

đại của nông nghiệp thế giới cả trong trồng trọt và chăn nuôi. 

— Có đồng bằng rộng lớn, diện tích canh tác trên 400 triệu ha. 

— Đất đai phì nhiêu do sông bồi đắp, lại dễ khai khẩn. 

— Miền núi phía Tây có nhiều đồng cỏ tự nhiên. 

— Bờ biển là ngư trường đánh bắt hải sản quan trọng. 

405 



VI. THÁI LAN 

Câu 1: . • • 

Dựa vào "Tập bản đồ thế giới và các châu lục” (Nhà xuất bản Giáo dục, 

trang 30, 31) và kiến thức đã học, hãy phân tích những thuận lợi chủ yếu 

về nguồn lực tự nhiên của Thái Lan trong việc phát triển kinh tế. 

HƯỚNG DẪN LĂM BẢI 

* VỊ trí địa lí: 

— Thái Lan nằm trong vùng Đông Nam Á, từ vĩ độ khoảng 6°B đến 

20°B, hoàn toàn thuộc vành đai nhiệt đới Bắc bán cầu, chịu ảnh 
9 • • r • 

hương của gió mùa nên thiên nhiên đa dạng, thuận lợi phát triển 

nhiều ngành kinh tế, đặc biệt sản xuất nông nghiệp. 

- Tiếp giáp các nước Mi-an-ma (phía Tây Bắc), Lào (phía Đông Bắc), 

Cam-pu-chia (phía Đông), giáp vịnh Thái Lan và biến An-đa-man nên 

dễ dàng giao lưu với các nước trong khu vực và thê giới Vùng biên của 

Thái Lan rộng, giàu tiềm năng kinh tế. 

* Tài nguyên thiên nhiên: 

+ Phù sa đồng bằng châu thổ sông Mê Nam màu mỡ, thuận lợi sản 

xuất lúa gạo. 

+ Đất feralit ở vùng đồi núi thuận lợi phát triển cây công nghiệp có 

giá trị: cao su, mía, cà phê, ... 

— Khí hậu: ' 

Nhiệt đới gió mùa, phía Nam có tính chất cận xích đạo, nhìn chung 

lượng nhiệt và ẩm rất lớn thích hợp cho sản xuất nông nghiệp nhiệt 

đới với sản phẩm đa dạng. 

— Nước: 

Có nguồn nước dồi dào do sông Mê Nam, Nậm Xi, ... cung cấp cho 

sản xuất, phát triển thuỷ điện và giao thông vận tải. 

Sinh vật: 

+ Rừng: Rừng nhiệt đới ẩm ở phía Bắc Thái Lan là nguồn cung cấp 

gỗ và lâm sản có giá trị, đặc biệt là gỗ tếch cho công nghiệp chế biến 

và xuất khẩu. 

+ Biển: Nhiều tôm cá đế phát triển ngành đánh bắt hải sản. Bờ 
biển dài có nhiều vùng vịnh là cơ sở để nuôi trồng thuỷ hải sản. 

— Khoáng sản: 

Quan trọng và có giá trị kinh tế lớn là thiếc (ở Pu-két), dầu mỏ khí 

đốt (ở thềm lục địa vịnh Thái Lan ...). 

% 
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— Du lịch: 
■ 

Miền Bắc, thiên nhiên có nhiều phong cảnh đẹp, khí hậu trong 

lành. Miền Nam có các bãi biển đẹp, bãi tắm tốt, nhiều nắng ấm, thu 

hút nhiều du khách trong và ngoài nước. 

Câu 2: 

a) Trình bày những nội dung chính về đường lối kinh tế hướng ra 

xuất khẩu của Thái Lan. 

b) Đường lôi kinh tê trên đã thế hiện cụ thể trong các ngành công 

nghiệp, nông nghiệp của Thái Lan như thế nào? 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Những nội dung chính về đường lối kỉnh tế hường ra xuất 

khẩu của Thải Lan: 

— Từ năm 1985, Thái Lan thực hiện đường lôi kinh tế hướng ra 

xuất khẩu để khắc phục tình trạng trì trệ của nền kinh tế. 

Xuât phát từ nhu cầu thị trường thê giới, sản xuất các loại sản 

phẩm có khả năng cạnh tranh về giá trị, về số lượng và chất lượng ở 

thị trường nước ngoài. 

— Xuất phát từ những điều kiện cụ thể của nước mình, ưu tiên phát 

triển các ngành có lợi thê về lao động và các ngành khai thác có thê 

mạnh (khoáng sản, lâm sản, hải sản, ...). 

— Coi trọng hiệu quả kinh tế, vừa phát triển lực lượng sản xuất 

trong nước, vừa tranh thủ phát triển nhanh một số ngành kĩ thuật 

cao, dựa vào vôn đầu tư và kĩ thuật của nước ngoài. 

— Tạo ra một cơ cấu ngành kinh tê linh hoạt, với những mũi nhọn 

hướng về xuất khẩu trong cả 3 khu vực: công nghiệp, nông nghiệp và 

dịch vụ. 

b) Đường lối kinh tê hướng ra xuất khẩu của Thái Lan được 

thể hiện cụ thể: 

— Công nghiệp: 

+ Xây dựng các ngành công nghiệp “mũi nhọn” phục vụ xuất khẩu. 

+ Mở rộng nhiều ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, khai thác 

(thiếc, vôn-phram ...). 

+ Đầu tư mạnh mẽ vào các ngành công nghiệp chủ lực để sản xuất 

những mặt hàng xuất khẩu có chất lượng (dệt, may, sản xuất đá 

chạm, đồ trang sức, sản xuất hoa giả, sản xuất đồ chơi, ...). 

+ Tập trung phát triển những ngành công nghiệp kĩ thuật cao, có 

triển vọng lâu dài trên thị trường thế giới (điện tử, hoá dầu, đóng tàu, ...). 
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- Nông nghiệp: . 

+ Tận dụng các điều kiện tự nhiên thuận lợi và có chính sách thích 

hợp đế sản xuất nhiều nông sản xuất khẩu. Kế hoạch phát triển nông 

nghiệp gắn chặt với kế hoạch công nghiệp hoá. 

+ Đẩy mạnh những biện pháp thâm canh táng năng suất, tích cực 

sử dụng giống và kĩ thuật mới. 

+ Giảm diện tích các nông sản có hiệu quả kinh tê thấp hay nhu 

cầu trên thế giới giảm (sắn), mở rộng diện tích các cây có hiệu quả 
kinh tế cao hơn (cao su, cà phê, đỗ tương, rau quả, hoa tươi ...). 

Câu 3: 

Dựa vào bảng số liệu sau: 

Tình hình sản xuất một sô' sản phẩm nông nghiệp của Thái Lan. 

(Đơn vị: nghìn tấn) 

Sản phẩm 1986 1995 1998 1999 

Gao 
• 19.026 20.679 23.240 23.313 

Mía 24.441 57.693 52.839 55.218 

Cao su 782 1.810 2.161 2.198 

a) Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện nhịp độ tăng trưởng sản lượng 

một số sản phẩm nông nghiệp của Thái Lan thời kì 1986 - 1999. 

b) Nhận xét tình hình tăng trưởng đó. 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Vẽ biểu đồ: 

* Xử lí số liệu (lấy môc 1986 = 100%). 

Bảng nhịp độ tăng trưởng sản lượng một sô sản phẩm nông nghiệp 

của Thái Lan: 
• 

(Đơn vị: %) 

Sản phẩm 1986 1995 1998 1999 

Gao 
• 

100 108,7 122,1 122,5 

Mía 100 236,0 216,2 225,9 

Cao su 100 231,5 276,5 281,0 

. : vẽ chính xác, đẹp, có khoảng cách các năm, ghi 
chú, tên biểu đồ. 
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b) Nhận xét: 

- Sản phẩm gạo, cao su, mía đều tăng, nhưng mía có biến động. 
— Trong các sản phẩm: 

+ Cao su tăng mạnh nhất, từ 100% lên 281%, tăng 2,81 lần. 

+ Mía tăng nhanh từ 100% lên 236% (năm 1995), nhưng đến 1998 

giảm (216%), 1999 tăng so với 1986 là 2,25 lần. 

+ Gạo tăng nhưng tăng chậm nhất, từ 100% lên 122,5%, tăng 1,22 lần. 

Trên đây là những sản phẩm chủ lực của Thái Lan đã đáp ứng được nhu 

cầu trong nước và xuất khẩu, hàng năm thu được nhiều ngoại tệ. 

Câu 4: i 

Dựa vào bảng số liệu về giá trị ngoại thương của Thái Lan sau: 

(Đơn vị: tỉ bạt ỳ 
Năm Tổng sô" Cán cân xuất nhập khẩu 

1986 474,8 - 8 

1990 1.434,2 - 254,6 

1993 2.102,5 - 230,7 

1995 3.169,9 - 357,3 

1996 3731,4 - 117,2 

a) Tính giá trị xuất khẩu, nhập khẩu của Thái Lan qua các năm. 

b) Vẽ biêu đồ thích hợp thế hiện giá trị xuất khẩu, nhập khẩu và 

cán cân xuất nhập khẩu của Thái Lan từ 1986 đến 1996. 

c) Nhận xét và giải thích về tình hình xuât nhập khẩu của Thái 
Lan trong thời gian nói trên. 

HƯỚNG DẪN LẦM BÀI 

a) Bảng giá trị xuấtỊ nhập khẩu của Thái Lan qua các năm: 

(Đơn vị: tỉ bạt) 
- 

Năm Xuất khẩu Nhập khẩu 

1986 233,4 241,4 

1990 589,8 844,4 

1993 935,9 1.166,6 

1995 1.406,3 1.763,6 

1996 1.807,1 1.924,3 

b) Vẽ biểu đồ: 

* Vẽ biểu đồ đường: 1 đường biểu diễn giá trị xuất khấu, 1 đường 

biểu diễn giá trị nhập khấu, khoảng cách giữa 2 đường là cán cân xuất 
nhập khẩu. 
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* Yêu cầu: Vẽ chính xác, đẹp, đủ đơn vị, tên, chú giải. 

* Biểu đồ: 
Giá trị ngoại thương (tỉ bạt) 

của Thái Lan 1986-1996 
» 

c) Nhận xét và giải thích: . 

- Tổng giá trị xuât nhập khẩu, giá trị xuất khẩu, giá trị nhập khẩu 

đều tăng nhanh: 

+ Xuất khẩu tăng 1.573,7 tỉ bạt, tăng gấp 7,7 lần. 

+ Nhập khẩu tăng 1.682,9 tỉ bạt, tăng gấp 7,9 lần. 

- So sánh giữa giá trị xuất khẩu và giá trị nhập khẩu thì giá trị 
nhập khẩu luôn lớn hơn giá trị xuất khẩu nên cán cân xuất — nhập 

khấu luôn âm. 

- Giải thích: 

+ Thái Lan thực hiện đường lôi kinh tê hướng ra xuât khẩu nên giá 

trị xuất khẩu tăng nhanh. 

+ Nhập nhiều máy móc thiết bị phục vụ cho quá trình công nghiệp 

hoá, nên giá trị nhập khẩu tăng nhanh chóng. 

+ Do hàng xuất khẩu phần lớn là sản phẩm nông nghiệp, khoáng 

sản thô, sản phẩm công nghiệp nhẹ, thực phẩm, nên giá trị hàng hoá 

thấp. Ngược lại, hàng nhập là sản phẩm công nghiệp nặng hiện đại, 

có giá thành cao nên cán cân xuât nhập khấu luôn âm. 
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Câu 5: 

a) Hảy chọn câu đúng nhất trong 3 câu sau sao cho phù hợp với 

nhận định: Nền kỉnh tế Thái Lan vẫn còn thể hiện rõ nét tính chất 

nông nghiệp. Giải thích lí do chọn. 

1. Tỉ lệ người mù chữ thấp. 

2. Tỉ lệ dân thành thị dưới 25% (năm 2004 là 31%). 

3. Gia tăng dân sô tự nhiên 1,5% (năm 2004 còn 0,7%). 

b) Miền Bắc và đồng bằng trung tâm sông Mê Nam của Thái Lan 

có những điều kiện gì để phát triển kinh tế? 

HƯỞNG DẪN LĂM BẢI 

a) Chọn câu 2 

- Giải thích: 

+ Dân cư tập trung chủ yếu ở nông thôn để làm nông nghiệp. 

+ Cơ giới hoá trong nông nghiệp còn thấp nên cần nhiều lao động. 

+ Đa số các nước công nghiệp phát triển có dân sô tập trung chủ 
yếu ở thành thị (trên 70%), còn Thái Lan có tỉ lệ dân thành thị dưới 

25%, nghĩa là tính chất nông nghiệp còn cao. 

b) Các điều kiện để phát triển kinh tế của miền Bắc và đồng 

bằng trung tăm ở Thải Lan: 

- Miền Bắc Thái Lan: 
m ^ 

+ Địa hình núi và cao nguyên, nơi có nhiều khoáng sản, rừng rậm: 

phát triển công nghiệp khai thác và chế biến gỗ, phát triển công 

nghiệp khai khoáng, ... 

+ Khí hậu mát mẻ, có nhiều danh lam thắng cảnh, thuận lợi phát 

triển du lịch. 

- Miền đồng bằng trung tâm: 

+ Đồng bằng phù sa màu mỡ (do sông Mê Nam bồi tụ), thuận lợi phát 

triển nông nghiệp, chuyên canh, thâm canh, đưa tứ hoá vào nông nghiệp. 

+ Có vùng biển: Cảng Băng Cốc => thuận lợi giao thông quốc tê và 

phát triển công nghiệp, dịch vụ cho vùng. 

+ Dân số tập trung đông: Nguồn lao động dồi dào, đặc biệt là lao 

động có kĩ thuật. 

Câu 6: 

a) Trình bày đường lối phát triển kinh tế hướng ra xuất khẩu của 

Thái Lan vào giữa thập niên 80 cho đến nay. Đường lối này dựa trên 

những cơ sở nào? 
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b) Nêu nguyên nhân cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính của Thái 
Lan năm 1997. 

c) Để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng, chính phủ Thái Lan đã 

có những thay đổi nào trong quan hệ kinh tê đôi ngoại trong những 
năm gần đây? 

d) Nêu những thỏa thuận đã đạt được trong quan hệ ngoại giao Việt 

- Thái qua cuộc họp cấp cao của Thủ tướng 2 nước trong tháng 

02/2004. Những thoả thuận này có ý nghĩa như thế nào? 

HƯỚNG DẪN LẰM BÀI 

a) Thái Lan với đường lối kinh tê hướng ra xuất khẩu: 

- Năm 1985, Thái Lan đã thực hiện đường lối kinh tế hướng ra 
xuất khẩu dựa trên các cơ sở sau đây: 

- Xuất phát từ sự tìm hiểu về nhu cầu của thị trường thế giới. 

- Xuất phát dựa vào những điều kiện tự nhiên — nhân lực của 
chính mình. 

- Các ngành có lợi về tài nguyên: khai thác khoáng sản, nông lâm, 
hải sản. 

- Ưu tiên phát triển các ngành có lợi thế về lao động (lương thấp, 
có truyền thống sản xuất và kĩ xảo). 

+ Gông nghiệp: tích cực học tập kinh nghiệm các nước đi trước, 
chọn đường lối kinh tế hướng ra xuất khẩu. 

- Xây dựng các ngành công nghiệp mũi nhọn hướng ra xuất khẩu 

+ Công nghiệp chế biến là một ngành công nghiệp mũi nhọn do: 

• Ngành này có nhiều triển vọng trên thị trường thế giới 

• Giúp Thái Lan tận dụng các sản phẩm sẵn có của nền nông nghiệp. 

+ Công nghiệp dệt, may mặc là ngành công nghiệp mũi nhọn hiện 

đại chủ lực của Thái lan dựa trên cơ sở: 

• Sự bùng nố về nhu cầu dệt, may mặc của thê giới 

• Máy móc, thiết bị dùng trong ngành này được nhập mới, rất hiện đại. 

• Mẫu mã luôn đổi mới phù hợp với thị hiếu. 

• Lao động đông, cần cù, mức lương thấp. 

- Đẩy mạnh các ngành công nghiệp truyền thống phục vụ xuất 

khâu: khai khoáng, thiêc (thứ 4 thê giới), đá quý, hoa giả, ... 

- Tập trung phát triển các ngành công nghiệp kĩ thuật cao và triển 

vọng lâu dài trên thị trường thế giới: điện tử, hoá dầu, đóng tàu, xe hơi,... 

- Thái Lan chủ trương phát triển các ngành công nghiệp nặng một 
cách có chọn loc. 

/ 
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- Tình hình chính trị trong nước ổn định, chính phủ ưu đãi để thu 

hút đầu tư trực tiếp, vay vốn nước ngoài. 

- Phá giá đồng bạt so với đồng USD để khuyến khích xuất khẩu, 

hạn chế nhập khẩu. 

- Xây dựng và mở mang thêm cơ sở hạ tầng: bến cảng, sân bay, và 

các khu công nghiệp. 

* Nông nghiệp: Được coi trọng trong chiến lược công nghiệp hoá 

hướng ra xuất khẩu có nhiều ưu thê về: 

- Điều kiện tự nhiên thuận lợi (đất đai, khí hậu, ...). 

- Các chính sách thích hợp để sản xuất ra nhiều nông sản xuất khẩu. 

- Sự hỗ trợ đặc biệt của công nghiệp (máy móc, phân bón-...). 

- Kế hoạch phát triển nông nghiệp gắn liền với kế hoạch công 

nghiệp hoá đất nước. 

* Dịch vụ: Chú trọng phát triển ngành du lịch và xuất khẩu lao động. 

Du lịch: do có nhiều phong cảnh, di tích văn hoá, lịch sử, ... có 

nhiều dịch vụ phục vụ cho du lịch. 

- Xuất khẩu lao động sang các nước NIC, Trung Đông, mang lại 

nguồn ngoại tệ ... 

- Tóm lại: Thái Lan nhờ khai thác tiềm năng tự nhiên, lao động, 

có chính sách và bước đi với từng giai đoạn phù hợp tình hình trong 

và ngoài nước, đường lối kinh tê hướng ra xuất khẩu đạt hiệu quả cao, 

vai trò của Chính phủ Thái Lan trong nền kinh tê tăng, vì vạy mức 

tăng trưởng kinh tế hàng năm cao (năm 1989: 11%). 

b) Những nguyên nhân khủng hoảng kinh tế - tài chính ở Thái 

Lan năm 1997: 

* Nguyên nhăn bên trong: 

- Sự chậm trễ và cứng nhắc trong điều hành tỉ giá đồng bạt so với 

đồng USD: mất lợi thế cạnh tranh. , 

- Sự mất cân đối lớn trong nền kinh tế: ảnh hưởng trực tiếp đến hệ 
thống tài chính - ngân hàng. 

- Sử dụng vốn vay ngắn và trung hạn, đầu tư cho dự án dài hạn, 

hiệu quả kinh tế thấp. 

- Chính phủ giám sát lỏng lẻo, có sự chênh lệch lãi suất trong và 

ngoài nước. . 

- Các doanh nghiệp còn chưa bắt kịp diễn biến của thị trường 

trong và ngoài nước. 
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* Nguyên nhăn bên ngoài: 

Vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Thái Lan và các nước Đông Nam Á. 

— Do chính sách tiền tệ, tín .dụng của Hoa Kì: Thái Lan bị động 

trước sự tăng giá đột ngột của đô la Mĩ. 

— Sự đầu cơ tiền tệ của một số nhà tư bản nước ngoài đã thối phồng 

cuộc khủng hoảng tiền tệ - tài chính. 

- Các nước Trung Quốc, Ấn Độ xuất khẩu sản phẩm giá thấp, Thái 

Lan mất lợi thế cạnh tranh. 
• • 

c) Để thoát khỏi khủng hoảng kỉnh tế - tài chính, Thái Lan đã 

có những chính sách: 

* Chính sách ngoại giao “Can dự trước” rất linh hoạt, nhằm đối phó 

với sự thay đổi nhanh chóng: 

- ơ tầm toàn cầu: kí kết một loạt hiệp định thương mại tự do song 

phương với các nước ngoài khu vực, nhằm tạo ra thị trường mới (như 
Ấn Độ, các nước Tây Á, ...). 

- ơ tầm khu vực: Thái Lan đưa ra sáng kiến thành lập thị trường 

trái phiếu châu Á, không dựa vào khoản tiền đầu tư từ trái phiếu của 

Hoa Kì, tránh rủi ro. 

— ơ tầm tiểu khu vực: chủ trương “làm thịnh vượng láng 'giềng” 

nhằm hợp tác cùng phát triển, bảo đảm an ninh, hoà bình khu vực 

thông qua việc tiến hành các dự án hành lang kinh tế Đông — Tây, 

tiểu vùng Mê Công mở rộng, ... 

— ơ tầm quốc gia: 

+ Thái Lan tạo cơ hội thuận lợi đê khu vực tư nhân tiếp tục phát • • • • • r • 1 

triển và làm giàu trên trường quốc tế. 

+ Có biện pháp hỗ trợ những người nghèo trong xã hội 

=> Kết quả bước đầu mang lại thành tựu khả quan cho nền kinh tê 

Thái Lan: 

- Các thị trường mới: Trung Quốc, Đông Dương, Đông Âu, ... đã 

chiếm 36% tổng kim ngạch xuất khẩu Thái Lan. 

— Tăng trưởng kinh tế đạt 6% (năm 2003) so với mức tăng trưởng 

kinh tế -10% những năm sau khủng hoảng tài chính 1997. 

- Thặng dư mậu dịch cao: 7,6 tỉ USD so với mức thâm hụt - 3 tỉ 
USD những năm sau khủng hoảng. 

— Dự trữ ngoại tệ đạt 39 tỉ USD năm 2003 so với mức — 26 tỉ 
những năm sau 1337. 

- Chính sách ngoại giao kinh tê chủ động của Thái Lan: thế hiện 

ước mơ trở thành trung tâm thời trang, thương mại của toàn khu vực 

và cái bếp của thê giới trong tương lai. 
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d) Quan hệ ngoại giao Thái Lan — Việt Nam gần đây: 

Cuộc họp cấp cao giữa Thủ tướng hai nước trên tinh thần hợp tác 

bình đẳng và toàn diện, kết thúc với 10 văn kiện được kí kết: 

1. Tuyên bố chung về khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Thái Lan 

trong thập niên đầu thế kỉ XXI. 

2. Nghị định thư bổ sung Hiệp định miễn thị thực cho người mang 

hộ chiếu ngoại giao, công vụ. 

3. Thỏa thuận về hợp tác kĩ thuật. 

4. Thoả thuận hợp tác giáo dục: Hợp tác xây dựng giáo trình chung, 

tăng cường hợp tác giữa các trường đại học, trao đổi giáo viên, học 
sinh - phát triển nguồn nhân lực. 

5. Thoả thuận hợp tác y tế: trao đổi kinh nghiệm, biện pháp kiểm 
soát dịch gia cầm, ... 

6. Hiệp định về chống tội phạm: chống khủng bố, chống ma tuý, 

chống tội phạm xuyên quốc gia, hợp tác về không quân ... 

7. Hiệp định khung về hợp tác kinh tế: 

Thái Lan mong muôn thăm dò dầu khí ở miền Nam và Tây Nam 

Việt Nam, đầu tư khai thác quặng bôxit và sản xuất nhôm ở Việt 

Nam, hợp tác phát triển thuỷ điện trên sông Mê Công, ... 

8. Tuyên bố chung về những dàn xếp tạo thuận lợi cho giao thông 
vận tải đường bộ: 

- Hợp tác xây dựng phát triển kinh tế hành lang Đông - Tây (cùng 
với Mi-an-ma, Lào). 

- Thúc đẩy xây dựng các tuyến đường nối giữa Việt Nam - Lào - 

Cam-pu-chia — Thái Lan. Năm 2005 xây dựng một cây cầu bắc qua 

sông Mê Công ở biên giới giữa Lào với Thái Lan nối liền đến Đông 

Hà (Quảng Trị): đường 9 của Việt Nam sẽ được khai thác phục vụ du 

lịch, vận chuyển hàng hoá, ... 

- Đường 8 ở Nghệ An nôi với Lào. 

- Sẽ mở thêm một số tuyến bay mới: Chiêng Mai - Hà Nội, ... để 
thúc đẩy thương mại và du lịch. 

9. Thoả thuận về hợp tác thực hiện các biện pháp vệ sinh và kiểm 
dịch thực vật. 

• • • 

10. Hiệp định về thực hiện hợp tác khoa học công nghệ. 

* Ý nghĩa: Giúp cho Việt Nam - Thái Lan tăng cường hợp tác với 

các quốc gia trong khu vực trên mọi lĩnh vực, nhằm thúc đẩy hoà 

bình, ổn định và thịnh vượng chung. 

415 



Câu 7: 
Qua lược đồ Thái Lan dưới đây 

LƯỢC ĐỒ THÁI LAN 

a) Xác định tên các nước và vùng biển mà Thái Lan tiếp giáp (theo 

kí hiệu 1, 2, 3, 4, 5, 6). 

b) Điền tên các con sông (kí hiệu chữ số La Mã I, II, III). 

c) Trình bày sơ lược các miền tự nhiên của Thái Lan (theo kí hiệu 

A, B, c, D) và nêu khái quát ưu thê từng miền. 

d) Tại sao nói tình hình xã hội Thái Lan có nhiều một tiến bộ 
• • • • 

nhưng cũng có nhiều một tồn tại? 

HƯỚNG DẪN LÀM BẢI 

a) Tên các nước và vùng biển tiếp giáp theo thứ tự: 

1. Cam-pu chia. 4. Vịnh Ben-gan. 

2. Lào. 5. Vịnh Thái Lan. 

3. Mi-an-ma. 6. Ma-lai-xi-a. 

b) Tên các con sông theo thứ tự: 

I. Sông Mê Nam. 

II. Sông Nậm Xi 

III. Sông Xê Mun. 
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c) Trình bày sơ lược các miền tự nhiên và ưu thế từng miền: 

A. Miền Bắc: 

- Núi rừng hiểm trở, các dãy núi, các dòng sông chảy theo hướng 

Bắc — Nam. 

- Nhiều nguồn lợi kinh tế: gỗ tếch (xuất khẩu), di tích lịch sử, 

phong cảnh đẹp, khí hậu trong lành: cơ sở phát triển du lịch. 

B. Miền Đông Bắc: ,' 'v <r- , ,.-i :u, 1 

- Phần lãnh thổ ít được ưu ái (ít mưa). 

- Chăn nuôi trâu bò và chuyên canh sắn xuất khẩu. 

c. Miền đồng bằng trung tăm: 

- Lưu vực sông Mê Nam đất phù sa màu mỡ, khí hậu nhiệt đới gió 

mùa, lượng nhiệt ẩm phong phú: vùng sản xuất lúa gạo lớn, vựa lúa 

Đông Nam Á. 

- Thủ đô Băng Cốc: hải cảng lớn, đầu mối giao thông, trung tâm 

công nghiệp chính, thu hút đầu tư nước ngoài 

D. Miền Nam: 

- Khí hậu, đất đai thích hợp với cây công nghiệp có giá trị: cao su, 

mía, bông, cà phê, chè, thuốc lá, ... 

- Khoáng sản có nhiều mỏ thiếc. Vịnh Thái Lan có nhiều hải sản, 

khai thác dầu khí. 

d) Tình hình xã hội có nhiều mặt tiến bộ nhưng củng còn 

nhiều mặt tồn tại: <- 

- Mặt tiến bộ: 

+ Kinh tế phát triển: tổng thu nhập quốc dân tăng, 1970: 190USD, 

1995: 2.630USD/người 

+ Mức sống người dân được nâng cao. 

+ Tỉ lệ gia tăng dân sô giảm đáng kể còn 0,8% năm 2001 và 0,7% 

năm 2004. 

+ Tuổi thọ trung bình tăng: 68 tuổi. 

+ Tỉ lệ mù chữ thấp: 9%. 

- Mặt tồn tại: 

+ Có 50 gia đình nắm hầu như toàn bộ các ngành công nghiệp và 

tài chính quốc gia. 

+ Người dân (Đông Bắc, Nam) mức thu nhập thấp. 

+ Nạn ô nhiễm môi trường gia tăng. 

+ Tệ nạn xã hội (mại dâm, ma tuý và bệnh AIDS). 
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— Xuất phát từ những nguyên nhân: 

+ Sự phat tnen kinh tê xã hội không đông đêu giữa các vùng trong 

nước. Vùng Đông Bắc và các tỉnh phía Nam: lạc hậu, kém phát triển. 

+ Chênh lệch về mức sống và thu nhập giữa các tầng lớp xã hội. 

+ Chinh sách mơ cưa với sự bùng nổ ngành du lịch mang lại nhiều 

thuận lợi nhưng cũng phát sinh nhiều tệ nạn xã hội cần giải quyết. 

Câu 8: 

Trình bày các bước phát triển kinh tế của Thái Lan. 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

Các bước phát triển kinh tế của Thái Lan: 

— Bước 1: Thập kỉ 50, tiên hành phát triển kinh tê thay thế hàng 

nhập khâu với nhiều biện pháp và chính sách nhưng nông nghiệp vẫn 

đóng vai trò chủ yêu. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp, đầu tư nước 
ngoài không nhiều. 

— Bước 2: Thập kỉ 60 — 70, bắt đầu thực hiện chiến lược công 

nghiẹp hoa hương ra xuât khâu, thu hút vôn đầu tư và kĩ thuật nước 

ngoài. Chính sách và biện pháp của Thái Lan thời kì này phù hợp với 

lợi ích kinh tê cúa các nước phát triển (nơi có tài nguyên phong phú, 

nhân công nhiều và rẻ, luật đầu tư hấp dẫn) nhưng tốc độ tăng trưởng 

chưa cao do đât nước bât ôn vê chính tri, hạn hán kéo dài, mất mùa, 

giá dâu thê giới tăng. Cuôi thập kỉ 70, Thái Lan vẫn còn là nước nông 

nghiệp xuất khẩu nông sản và khoáng sản. 

— Bước 3: Thập kỉ 80 - 90, vẫn thực hiện chiến lược hướng ra xuất 

khâu như trên nhưng trong điều kiện thuận lợi hơn về chính trị trong 

và ngoài nước, được mùa liên tục, giá nông sản trên thế giới tăng, mở 
rộng ngành dịch vụ du lịch, thu hút ngoại tệ lớn, nhiều nhà đầu tư lớn 

đổ xô vào thị trường Thái Lan. Kết quả, công nghiệp chế biến, du lịch, 

dich vụ chiem địa VỊ chu yêu trong nên kinh tê, tôc độ tàng trưởng 

kinh tế rất cao, bình quân là 11% và dần nâng cao tỉ trọng các sản 

phẩm cao cấp. Đất nước Thái Lan trong thập kỉ này như thay da đổi 

thịt, vai trò của Thái Lan trên thị trường thê giới không ngừng tăng 

nhưng vân còn tồn tại những vân đề đáng quan tâm giải quyết. 

Câu 9: 

a) GNP và GDP khác nhau ở điểm nào? 

b) Lây Thái Lan để minh hoạ. 

c) Nền kinh tế Thái Lan: GNP hay GDP lớn hơn? Tại sao? 
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HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Khác nhau: 

- GNP (tổng sản phẩm quốc gia): bao gồm giá trị sản xuất của các 

ngành kinh tế quốc dân hoạt động ở trong nước và cả ở nước ngoài. 

- GDP (tổng sản phẩm trong nước): giá trị của các ngành kinh tế 
quốc dân hoạt động trong nước, bao gồm cả giá trị sản xuất của các tổ 
chức kinh tế nước ngoài hoạt động trên lãnh thô quốc gia. 

b) Minh hoạ: 

- GNP Thái Lan: Bao gồm giá trị sản xuất của các ngành kinh tế 
quốc dân hoạt động tại Thái Lan và cả ở nước ngoài (không kể các tổ 
chức kinh tế nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Thái Lan).. 

- GDP: Giá trị sản xuất của các ngành kinh tế quốc dân hoạt động 

tại Thái Lan, bao gồm cả giá trị của các tổ chức kinh tế nước ngoài 

hoạt động trên lãnh thổ Thái Lan (không kể giá trị sản xuất của các 

ngành kinh tế Thái Lan đầu tư ra nước ngoài). 

c) Thái Lan: 

GDP cao hơn GNP vì Thái Lan đầu tư ra nước ngoài ít, thu nhận 

đầu tư nước ngoài vào trong nước nhiều hơn. 

Câu 10: 

Các ngành nông nghiệp và công nghiệp Thái Lan đã góp phần vào 

việc thực hiện đường lối phát triển kinh tê hướng ra xuất khẩu như 
thế nào? 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

* Ngành nông nghiệp Thải Lan đóng góp nhiều sản phẩm cho 

xuất khẩu: 

- Ngành nông nghiệp Thái Lan là chỗ dựa trong bước đầu thực 

hiện công nghiệp hoá hướng ra xuất khẩu. 
ỉ. 

- Cây lúa nước: nhờ áp dụng khoa học'- kĩ thuật nên sản lượng lúa 

gạo ngày càng tăng. Thái Lan là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế 
giới, trung bình 6 triệu tấn/năm. 

- Cao su: sản phẩm xuất khẩu đứng thứ 2 của Thái Lan. 

- Sắn: xuất khẩu đứng thứ 2 thế giới sau Bra-xin. 

- Mía: nguyên liệu công nghiệp chế biến đường xuất khẩu. 

- Ngô: nông sản xuất khẩu chủ lực truyền thống. 

- Cà phê: gần đây mới xuất khẩu hơn 40 nghìn tấn/năm. 

- Nuôi tôm xuất khẩu. 
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* Các ngành công nghiệp chủ đạo phục vụ xuất khẩu: 

- Duy trì ngành công nghiệp truyền thống để xuất khẩu: 

+ Ngành khai thác mỏ: thiếc, kẽm, vônphram, để xuất khẩu. 

+ Công nghiệp chê biên thực phẩm tạo ra nhiều mặt hàng phù hợp 
thị hiếu người tiêu dùng. 

+ Công nghiệp đá quý, kim hoàn phát triển rất nhanh. 

- Đầu tư ngành công nghiệp kĩ thuật cao: Điện tử, ô tô, đóng tàu, ... 

- Du lịch phát triển mạnh, đóng góp vào nền kinh tế rất đáng kể 
(5 tỉ USD/năm). 

Câu 11: 

Điền vào lược đồ Thái Lan: 
•• • 

1. Tên các miền tự nhiên theo 

kí hiệu A, B, C, D. 

2. Tên các con sông 1, 2, 3, - 
3. Tên các trung tâm công 

nghiệp a, b, c, d. 

4. Hãy trình bày đặc điểm tự 
nhiên của miền có kí hiệu A. 

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Tên các miền tự nhiên: 

A) Miền Bắc Thái Lan. 

B) -.... 

C) - .Z...ZZZ!IIZZZ!Z 

D) -. z.zzz 
b) Tên các 8Ông: 1 . z. 

2 Z...ZZZZZZZZ" 
3 .zz.z...zz. 

c) Tên các trung tâm công nghiệp: 

a. 

b. 

c. 

d. 

d) Trình bày đặc điểm tự nhiên miền A: 

Miền Bắc Thái Lan: 

- Là nơi có nhiều núi hiểm trở nhưng có nhiều rừng, đặc biệt là gỗ 
tếch. Các dãy núi và sông chạy theo hướng Bắc - Nam. 

LƯỢC ĐỔ THÁI LAN 
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_ Có nhiều phong cảnh đẹp, di tích lịch sử, khí hậu trong lành, là 

điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. 

_ Chiêng Mai là thành phố du lịch nổi tiếng. 

_ Tập trung 94% trữ lượng than non của Thái Lan. 

_ Đất nhiều nơi bị xói mòn, rừng bị thoái hoá do khai thác quá mức. 

Câu 12: * 
a) Lập bảng so sánh 4 miền tự nhiên chính của Thái Lan vê: 

— Tiềm năng kinh tế. 

— Các ngành kinh tê chính. 
b) Tại sao Thái Lan thực hiện dường lối kinh tế hướng ra xuất khấu? 

H ƯỚNG DẪN LÀM BÀI 

a) Lập bảng so sánh: 

Miễn 

Tiềm Ị Tài nguyên 

năng rừng, du lịch, 

kinh tế I Khí hậu tốt. 

Khoáng sản 

Ịthan, đá phiến. 

Bắc Đông Bắc Ị Trung tâm 

Đất đồi núi 

để trồng cỏ. 

Đất phù sa 

dọc sông. 

Thuỷ diện. 

Nam 

Đất phù sa. 

Khí hậu nhiệt 

đđi gió mùa 
g_ 

âm. 

Các 

ngành 

kinh tê 

Du lịch. 

Khai thác và 

chế biến gỗ. 

Thuỷ diện. 

Khai thác 

than. 

Chăn nuôi ỈTrồng lúa gạo. 

bò, lợn. 

Trồng trọt 

Công nghiệp: 

luyện kim, cơ 

lúa gạo, ngô, khí, dệt, thực 
1 # __ 

bông, cao su. 

Thuỷ diện. 

phẩm. 

Giàu khoáng 

sản thiếc. 

Đất badan. 

Khí hậu cận 

xích đạo. 

Nhiều bãi tắm. 

Nguồn lợi biển: 

cá, tôm, ngọc 

trai. 

Khai thác 

khoáng sản. 

Du lịch. 

Đánh bắt và 

nuôi trồng thuỷ 
sản. 

|Trồng cao su, cà| 

(hê, mía. 

Thái Lan thực hiện đường lôi kinh tê hướng b) Nguyên 

ra xuất. 

+ Giàu tiềm năng kinh tế (nông nghiệp, công nghiệp, ...). 

+ Lực lượng lao động đông đảo, giá thấp. 

+ Sản xuất chậm phát triển và phụ thuộc vào tư bản nước ngoài. 

+ Xu thế quốc tế hoá nền kinh tế thê giới. 
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Quý thây cô kính mên! 
Các em học sinh yêu quý! 

một kì thi Olympic sắp đến. Có lẽ các bạn 

học sinh cũng đang hi vọng mình sẽ là người đạt 

danh hiệu cao nhất trong kì thi quan trọng này. Để 

góp một phần nhỏ trong thành tích ấy, Nhà sách 

Hồng Ân với phương châm xuất bản những ấn 

phẩm thật sự bổ ích cho việc dạy và học đã mạnh 

dạn liên kết xuất bản bộ sách “ Tuyển tập 20 năm 

đề thi Olympic 30 tháng 4". Với mong muốn gửi 

đến Quý thầy cô và các em những kiến thUc quý 

giá, đồng thời cũng lưu giữ lại các tư liệu mà Ban 

tổ chức kì thi đã tốn rất nhiều công sUc, tâm huyết 

theo đuổi và duy trì đến hôm nay. 
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